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C. 

—— ſee Kaaba. 

Cabale. Betydningen af dette Ord er beljendt nok, 
men dets Oprindelſe mindre. Man kaldte det berygtede 
engelffe Miniſterium under Carl den 2den ſaaledes. Det 
beſtod af Clifford, Aſhley, Buckingham, Arlington og Lau⸗ 
derdale, hvis Begyndelſesbogſtaver danne Ordet Cabal. 

Cabanis (Pierre Jean George), en meget fortjent 
Lege, Philofoph og Litterator, var født i Conac 1757+ 
Efterat han alercde tidlig havde viift Talent, men tillige 
haardnakket Trods mod uhenfigtsmæsfig Strenghed, fattede 
han i 2den Claſſe i Collegiet i Brive, unter en ligeſaa elſt⸗ 

værdig fom duelig Lærer, en lidenſtabelig Klerlighed til 
Videnſkaberne, ifær de ftore Digtere og Talere, hvis Værker 
han lærte at Éjetide. Ci faa lykkeligt var det War, han an— 
vendte paa rhetoriſte Studiet. Oprort ved ilde anvendt 
Fvang, trættede han ved Stivſindighed og beſtandige Kræen— 
kelſer fine Læreres Taalmodighed og nødte bem endelig af 
fende ham hjem til fin Fader: Denne vifte fig ei mildere 
mod ham, Hans Inderſte opførtes herved ſaaledes, at ban 

henſank til fuldtommen Uvirkſomhed. Efter et Aars Forløb 
tog Faderen andre Forholdsregler, Han bragte ham til 
Paris og overlod ham i denne flore Stab til fig ſely. Neppe 
følte den r4aarige Yngling fig frie, før håne Kjetlighed til 
Videnſkaberne igjen oppaagnede. To Aar fvantt hurtig i 
Selſkab med de greſke, romerſte og franſte Glafifer og & 
Omgang med ligetenkende Ynglinge, Da hans Fader kaldte 
ham tilbage, fik han Tilbud om en Sekreteersplads hos en 
fornem Polak, hvilken Gan modtøg 16 Xar gammel. Han 
Fom til Polen, var Vidne til den urolige Rigsdag 1773, 
hvilken opfyldte ham med Tungfind og Foregt fot Menne— 
fer, hvorpaa han efter to Aar vendte tilbage til Paris. 
Turgot, en Ven af hans Fader, var dengang Finantsminiſter, 
modtog ham mes Velvillie, og var i Begreb med at anfætte 
Ham overeensftemmende med hang Talent og Tilbsielighed, 
da en Intrigue ftyrtede ham. En tidlig Kundſkab om Ver— 
den og def tydſte Sprog vare de. enefte Arnates ef hans 
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Reiſer. Han ſtyndte fig at indhente det Forſomte, og hans 
Fader underſtottede ham. Hans Venſkab for Roucher, der 
dengang var i ſtor Anſeelſe ſom Digter, vakte pga nye hang 
Kjerlighed til Digtekunſten, og, da det franfe Akademie 
Havde udfat en Priis for Overfættelfen af et Fragment af 
Homer, befluftete fan er alene at Concurrere om denne 

Priis, men og overfætte hele Jſiaden. De to Brudſtykker, 
han forelagde Akademiet bleve ubemerkede, men adſtillige 
fmagfulde Mænd dømte anderledes 09 han erholdt Bifald og 
Opmuntring fra flere Steder. Desuagtet følte han en 
Tomhed, der forøgede hans Tungfind. Hans Sundhed havde 
lidt ved alt for megen Studeren, og, da han fulde fatte em 
Beflutning for Fraſitiden, beſtemte han fig for Medicinen, 
der ſtaffede ham Næring for fin Aand eg tidlige den ham, 
faa nødvendige. Zevegelſe. Den. duelige Læge Dubreuil var 
hang Lærer og Raadgiver. Fot at bringe hans Sundhed 
paa Fode, raadede Dubreuil ham at reiſe paa Landet. 
Cabanis valgte det nær ved Paris liggente Xuteil. Her 
jorde han Bekjendtſtab med den berømte Mad. Helvetius, 
vis kjerlige Omhue »»jengav ham en anden Moder. Hos 

hende blev han bekjendt med Holbach, Franklin og Jefferſon, 
Éom i Venſtabsforbindelſe med Condillac og Thomas ogsfortø 
fatte Omgangen med Turgot. Denne eg Holbad gjorde 
ham bekjendt med Voltaire, Diderot, d'Alembert og andre 
Lærde af forſte Rang. Imidiertid havde Cabanis gandfée 
opofret fig til fit Kald og forladt de ſtjonne Videnſtaber. 
J fin serment; d'un medicin tog han formelig Afſteed med 
dem 1783 og befæftete fig i dette Sindelaug, Ved Revos 
lutionens Udbrud befjendte han fig til dens Grundſetninger, 
men afſtyede de Gruſomdeder, hvorved den befmittedes. 
Samme Meninger havde forenet ham med Mirabeau Denne 
overordentlige Mands Genie traf Cabanis i em Forbindelſe, 
hvorfor man meget hår dadiet ham. Mirabeau forſtod 
mefterligt den Kunſt at pryde fig med fremmede Arbeider og 
fif af Cabanis ef Skrift over den offentlige Opbragelfe, Et 
endnu inderligere Venſkab forenede ham med Condorcet, men 
med alle fine Anſtrengelſer formaaede han ei at redde fin 
ulykkelige Zen, der blev et Offer for Terrorismen. Kort 
derpaa giftede Cabanis fig med hans Svigerinde Charlotte 
Groͤuchy, Søfter til General Grouchy, og denne Forbindelſe 
ſtyldte han fit følgente Livs. Lykke og Rolighed. Da man 
hannebe Centralffolen i Paris 1795, blev Cabanis Profeſſor 
Y Medicinen i Paris, følgende Aar blev han Medlem af 
Nationalinſtitutet, derpaa Profeffor i Cliniken ved den medio 
cinfe SÉole i Paris og traadde ſiden ſom Folkerepræeſentant 
i de goodeg Raad. Han var med 1799 den 18 Brumaire og 
blev Medlem af Senat conservatenr, Hans Sundhed havde 
imidlertid lidt meget; i Aaret 1807 blev han truffet af et 
lag, men veddet ved hurtig Hielp, dog døde han ben 5 Mai 
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1808. De -elffværdigfte Aands og Hjertes Egenſkaber vandt 
hans Samtidiges Kjeftighed, og hans indholdsrige Skrifter 
ſikkre ham et ærefulde Minde hos Efterverdenen. Hans for- 
trinligſte Arbeider ere Observations sur les hopitanx ; Coup 
d'oeil sur les revolutions et la reforme de la medicine; 
Observations sur les affections catharrales ete. Desuden 

har han overſat Endeel. - 

Cabarrus (Srangois Greve af), var født 1752 i 
Bayonne og beſtemt til Gandelen af fin Fader, fom var en 
udmærket Kjøbmand, Efterat han bar underviift i London 
og Toulouſe, fendte hans Fader ham til Cen af fine fan: 
delsvenner Galabert. i. Saragoſſa. Cabarrus ægtede mod 

- begge Familiers Onſte hemmelig Galaberts Datter. 1772. 
Dog etablerede hang Svigerfader ham i Caravaychel ved en 
Seobefabrik, ſom han overgav ham Beſtyrelſen af. Nar— 
heden af Madrid tillod ham at indlade ſig i Forbindelſe med 
adſtillige Lærde der, blandt andre med Pater Guevara, For— 
fatter af Madrids Tidende; denne gjorde ham bekjendt med 
Grev; Campomanes og P. Oladides. Herved ſaavelſom ved 
Tidsomſtændighederne uüdvikledes -ærgjerrige Planer hos ham. 
Wen nordamerikanſke Krig, ſom Spanien maatte deeltage é 
mod England, berøvede Spanien fine Hjelpekilder i Amerika, 
og Cabarrus, ſom i den høiefte Nød blev ſpurgt til Raade 
af Finantsminiſteren, foreſlog at udgive rentebærende Papiir— 
penge; ſaaledes ſattes 10 Millioner Piaſter i Omlsb, og, da 
de ſnart ſtode bedre end vrede Penge, fif Cabarrus herved em 
afgjort Anſeelſe. Derpaa oprettede han 1732 Banken dt 
Gan Carlos, hvis Beftyrer han blev, og et Handelscom— 
pagnie paa Philippinerne 1785. Begge Indretninger bleve 
fiden af Mirabeau angrebne med Bitterhed. Eabarrus blev 
Flnantsraad, men fuldt ved Carl ben Zdies Død 1788 1 
Unaade: — Florida Blanka blev Minifter og Llerena ankla— 
gede ham og bevirkede hans Heftelfe 1790. Forſt 1792 blev 
han løsladt, fik Erftatning og ophøjedes til Greve Som 
Kongen af Spaniens befuldmægtigede Minifter blev han ved 
Fredscongreſſen 1797 foreſtillet Directoriet. Ved fin Tilba 
gekomſt til Spanien havde han megen Andeel i te Foran— 
dringer, der foregik i Miniſteriet. Han blev derpaa beſtemt 
fil Gefandt i Frankerig, men ef antaget af Directoriet, forde 
han var en indfødt Franfømand. Han forlod Paris og be— 
gav fig i Forretninger til Holland. Kongen kaldte ham igjen 
fil Finantsbeſtyrelſen, modtog ham paa det meeſt Smigrende 
og forærede ham 6 Millioner Realer. Siden faldt han vaæ 
nyc i Unaare, giorde 1303 adffillige Reifer til Paris og 

"bude den 27 April 1810 fom ſpanſt Finantsminiſter, hvortil 
Kong Joſeph hadde ophøjet ham, | Hans Datter, en før 
Stjønhed og Talenter lige berømt Dame, der i Skrakperio— 
den af Taknemmelighed havde ægtet den NA. Fals 
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Tien, men fiden ſtildtes fra ham, indlod fig I andet gte- 
ffab med Greven af Caraman, efter hvem hun nu er Enke. 

Cabbala, egentlig mundtlig Tradition, betyder hos 
Søderne ſnart Propheternes Lære, fnart gamle Sagn, men 
fornemmelig den myſtiſte Philoſophie. Navnet Cabbala er 
ei meget gammelt, men hvad åen cabbaliftiffe Philoſophie 
angaaer, faa er de Lerdes Mening om dens Oprindelſe 
meget forſtjellig. Joderne udlede de cabbalififfe Hemmelig» 
heder fra deres Folks ældfte Tider, ja fra Adam felv. Men, 
øm og en hemmelig Unbderviigning fandt Sted hos de ældfte 
Hebræer, faa angik den fun Gudstjeneſten. Den cabbaris 
ſtiſte Philoſophies Oprindelſe mage man føge i USgypten, 
fra Simon Schetachides, fom bragte den derfra til 
Palæftina, Forſt i det andet Aarhundred blev den ſtreven, 
for at den ei ved det fødifte Folks Adſpredelſe Fulde tabes, 
De nyere Fortolkere have indblandet meget Fremmed. Man 
inddeler Cabbala i den fymboliffe og den reale, Den 
fymbolifge beffjeftiger fig fornemmeligt med Bogſtaver, ſom 
den tillægger hemmelige Betydninger; den reale, modſat 
den fymboliffe, indeholder Lærdomme og deles i den theos 
retiſte og practiſte. Den thjeoretiffe føger at forklare 
den hellige Skrift efter hemmelige Traditioner og af ſamme 
fremftille et philoſophiſt Syſtem i Metaphyſik, Phyſik og 
Pneumatik; den practiffe derimod lover 08 den Videnſtab 
at gjøre Mirakler, og det blot ved en kunſtig Anvendelſe af 
de guddommelige Navne og Sprog i den hellige SÉrift, 
Efter Videnſkabernes Gjenfodelſe ſtuderede mange lærde 
mænd Gabbala. "Af de nyere Cabbaliſter ere fornemmelig 
Heinrich Morus og Chriftian Knorr berømte; den Sidſte har 
famlet det vigtigfte af be cabbaliftiffe Skribentere i to Qvar⸗ 
tanter paa Lafin. i ) 

Caboſchon, en Wdelſteen, fornemmelig en Rubin, der 
vel er fleben, men ef tilbørlig formet, 

Caborgge, Skibsfart langs med Kyfferne fra en 
favn til en anden, hvorved man undgager den høie Sge 3 
videre Kundſkab om Kyfterne og den Handel, der drives, 
Cabotier, et fladt Fartoi, der fan bruges ved Kyſterne, em 
Kyſtfarer. Cabotere, befare Kyfterne eler drive Kyſthandel. 

Cadet (lettres de), hemmelige Arreſtbefalinger, ved 
hvilfe man forhen i Frankerig kunde faae Cen arrefteret eller 
forviift uden at angive nogen Aarſag dertil. Man tilfriver 
Pater Joſeph, en berygtet Capuciner under Richelieus 
Miniſterium, deres Opfindelfe, — 

Cacodæemon, fee Agathodemon 
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Cacus, en frygtelig Rever i Italien, ben aventinſke 
Skovs, de Omkringboendes og Fremmedes Skrak, et Uhyre 
og efter Nogle en ildſprudende Kempe af umaadelig Styrke 
og ſtrækkelig Skikkelſe, var en Søn af Vulkan. Hans Bolig 
var en uhyre Hule med lange Krumninger, over hvis Ind— 

gang de Dræbtes Hoveler og Arme hængte, og hvilken han 
luftede med en Steen, ſom 20 Par Tyre ei kunde bevæge. 
Da Herkules drev Geryons Queeg igjennem Italien, røvede 
Cacus nogle Oxer og førte dem baglænds ind ad fin Hule, 
for at ffjule Sporet. Men deres Brol opdagede dem, 
hvorpaa Herkules greb Røveren, og efter en ſtrekkelig Kamp 
(fee Virgils Wneide i 8de Bog) dræbte ham med fin Kolle. 
Til Erindring opreifte Hertules ara maxima, men Evander 
og hans Arcadier bevifte Herkules guddommelig Kre, fordi 
han havde befriet dem fra dette Uhyre. 

Cada Moſto eller Ca da Moſto (Luigi da), 
født i Venedig ved Karet 1432, opofrede fig efter en omhyg— 
gelig Optragelfe Handelen og gjorde adſkillige Retfer i det 
middellandffe og atlantiffe Hav. 1454 reifte han paa fin 
Landsmand Marco gens Skib til Flandern. Modvind 
opholdt tem i Strædet véd Gibraltar, og de nødtes til; af 
lægge an ved Forbjerget St. Vincent, hvor Prinds Henrik i 
fin Eenſomhed befEieftigede fig med fine Studier og Opda⸗ 
gelfen af den afrikanſte Kyft. Cada Mofto gif i Prindſens 
Tjeneſte og fik et Skib, hvormed han den 22de Marts 1455 
reifte fra Lagos, opholdt fig ved Porto Santo, derpaa ved 
Madera og lagde til de canariffe Øer ved Gomera, Derpaa 
fik han det Hvide Forbjerg i Sigte; "han paſſerede Arguin, 
hvor Prins Henrik 1445 havde anlagt en Colonie og løb 
derpaa ind i den 5 Aar i Forveien opdagede Senegal. Gade 
Moſto ſtyrede derpaa fydlig langs Kyften og opholdt fig hos 
Fyrften Damel,… hvis Stater firatte fig fra Senegal til det 
grønne Forbjerg. Efterat have tilhandlet fig Guld og 
Slaver ſtyrede har til det forrige Aar opdagede grønne Fors 
bjerg. Her forenede han fig med to andre af Prinds Henriks 
Opdagelſesſtibe, hvilke førtes af Antonietto Ufo, en genueſiſt 
Adelsmand og af en Staldmeſter hos Prinds Henrik, De 
fortfatte deres Reife langs den übekjendte Kyft, hvorom Cada 
Moſto giver de intereffantefte Efterretninger. Endelig kom 
de til Mundingen af Gambia, om hvis Rigbomme man 
havde talt meget. Da de bleve fiendtlig angrebne af Inde 
byggerne, og Skibsmondſtabet, alerede Ejed af den lange 
Reiſe, herover tabte Modet, faae de fig nødte til at vende 
tilbage til Portugal, Aar 7456 gjorde Cada Mefte 
tilligemed  Antonietto og en Portugifer nok en Reife til 
Gambia. Ved det hvide Forbjerg bleve de af et Vindſtod 
drevne fra Land, og, efterat de tre Dage havde Ejæmpet med 
Stormen, opdagede de det grønne Forbjergs Øer. Den De, 

df 
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ved hvilken de landede, kaldte de Buonaviſta, men ben 
ſtorfſte Yago, Da de dennegang løbe ind i Gambia, bleve 
de vel modtagne af Indbyggerne, men Indtuſtningen af 
Guld fvarede et til deres Forventninger. De tre Sfibe 
Fom til Floden Gafamanfa og Rio grande og vendte derpaa 
tilbage til Portugal, Her blev, Cada Moſto fil Prinds 
Henriks Ded. Beſtrivelſen af hang Reifer (Prima navi- 
gazione per Poceano alle terre de negri, delle bassa 
Ethiopia, de Luigi Cadamosto), ten adldfte af de nyere, 

er et fandt. Mønfter. Der herfer en beundringsværdig 
Orden, Detailet ev tiltrekkende, Beffrivelferne klare og 
noiagtige. Man erkjender overalt en indſigtsfuld Jogttager. 
Dan angiver endnu ei Lengde og Bredde, hvoraf man fan 
flutte, at Brugen af — til. Søes, dengang ei var 
indført, 

Cadenze (Cadence, GAA, Slutningstonefard É 
Muſiken, giver Øret Følelfen af et Hvile- eller Slutnings— 
punit. Man ſtjelner mellem den fuldkomne og galve 
Cadence; ved den førfte erkjender Øret, at det ei fan vente 
nogen Fortfættelfe af Tonerne, hollket er Tilfældet ved den 
fidfte. Den førfre ender Muſiken (Finalcadence). Desuden 
gives den afbrudte Cadence og ben figurerte Cadence. 

Cadi, betyder paa Arabiſt en Dommer eller Retslærd. 
Hogs Tyrkerne er Cadi Benevnelſen paa 'en Underdommer 
til Forſtjel fra Molta eller Orerdommeren. De regnes 
til Geiftligheden, fordi Tyrkerne have deres Lov af Propheten. 

Cadis, eller fom man almindelig figer Gu'ir, er een 
af de ſtjonneſte Gtæder i Spanien, Hovedſtaden i Nedreanda— 
luften -og den rigeſte Stad i Kongeriget, Den ligger paa 
den veſtlige Ende af en Landtunge paa Øen Leon. Den 
fydoftlige Deel af denne Landtunge er ved en fmal Canal 
eller Arm af Søen adſtildt fra det fafte Land, men forenet 
Dermed ved den gamle Broe Suatzo. Staben er emgiven af 
en Muur og uregeltmæsfige Baſtioner efter Jordbundens 
Beſtaffenhed. Fra Sydſiden fan man et komme til Staben 
formedelft den høie oa ſteile Strandbred, fra Nordſiden er 
en Landing farlig formedelft be Sandbanker og Klipper, der 
findes under Vanter. Ved Sydveſtſpidſen er en Hætte af 
Klipper, der tildeels naar Vandet gaaer høit, ere bedekkede 
med Band, og paa Spidſen St. Sebaftian er et ſterkt Fort 
anlagt til Stadens Forſpar. Cadix fan altfaa Fun angribes 
fra Jordtungens fmallefte Side, og her har man anvendt 
Alt for at ſikkre fig mod fieridtlige Angreb. Man fon faas 
ledes betragte Cadix fom en Hovedfæftning. Den rummelige 
Bay ved Gatir danner en fortræffelig Havn og beftaaee 
egentlig af to ſammenhengende Havbugter. Den førfte af 
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bifſſe Havbugter hedder Bahia de Cadiz, Ben anden 
Baͤhia dePuntales Indlobene til diſſe, ſaavelſom 
Havnen felv og Staden, forfvares ved Forterne Gt. Catha— 
rina, St, Sebaſtian, Chiclane, Matagorda, Puntaleé og 
Fort-Louis. Bahia de Cadiz er den almindelige Havn før 
Koffardiſtibene, men Bahia de Puntales for Krigsſtibene og 
be fra Amerika kommende Koffardiſtibez hi fremmede 
Nationers Skibe tør ei løbe inn der. J Henſeende til Krigs— 
marinen er Gadir en Bovedplads, og efter Bourgoings 
Menyning ev den den fuldftæntigfte Søeplads i hele Europa. 
Staden er meget udvidet fiben 1786, forffjønnet og forfynet 
meb nye fmagfulde Bygninger. Den er et Bifpefæde, har 
en gammel og en ufæbvanlig prægtig nye Cathedralfirte, 
73 Rloſtre, en Landkadetſkole, en Styrmandsſkole, et fors 
freffeligt Obſervatorium, et Søe: og Landhoſpital, et 
chirurgiſt Inſtitut, en botaniſk Have, et Nationaltheater, et 
anfeeligt Forfamlingehuus, 15 Civilhofpitaler. Før den 

ſidſte Infurvection beløb Indbyggernes Antal: fig til 70,000, . 
Paa Landtungen ved Staden ere meget vigtige Galtværfer og 
Viinhaver, hvor den bedſte ſpanſte Viin voxer. Fiſteriet 
er betydeligt. Staden mangler godt Vand, hvorfor hvert 
Huus er forſynet med en Vandkumme, hvori Regnvandet 
ſamles og gjemmeg, men det frifte Band hentes fra Staden 
Puerto de Sta Maria, Cabir er Spaniens viatigfte Han: 
delsſtad og hører fil de vigtigfte i Curopa, Den er Middel: 
punktet for den amerifanffe Handel. Alle handlende euro» 
pœiſte Nationer have her deres Conſuler, Agenter og Corre⸗ 
ſpondenter. J Aaret 1795 vare der 110 ſtore Hanbelshufe i 
Cadix uden af regne de mange mindre, J Aaret 1792 
beløb Værdien af de fva andre Verdensdele indførte Varer 
fig til 100 Millioner og Værdien af Udforſelen til 270 Mill. 
Mealer. Aar 1804 var Antallet af anfomne Skibe 1386. 
Staden Cadix er ogfaa beremt for fin høie Alder, Den 
blev førft bygget af Tyrierne og faldet Gadir, et indgjerdet 
Sted. Efter dem eiede Carthagerne den, hvorpaa den kom 
under Romerne, ſom kaldte den Gabdes. Siden bemægtigede 
Araberne ſig Kadix og beholdt den' til 1262, da Spanierne fras 
tog dem ben, 1696 blev Cadix plyndret og brændt af Engz 
Iænderne, men opbygget igjen langt faftere end før af Spas 
nierne. 3 Xaret 1702 forføgte Englænderne et nyt Angreb, 
men udrettede, Intet. Aar 1800 bortrev Peſten 8000 Mens 
neffer. Da Spanien var allieret med Frankerig blev Cadix 
adffillige Gange blokeret af de Engelſte, og Engang, dog 
uden Følger, bombarderet, JAaret 1803 forefaldt i Statens 
Nabolaug det vigtige Søflag ved Trafalgar (fee denne 
Artikel), Fra 1808 var Cadix en lang Tid i Inſurrections— 
tilſtand. Ved den franffe Armees Fremſtridt i Andaluſien, 
drog den overſte Inſurrections-Sunta til Cadix, forſamlede 
der fin betydeligſte Magt og blev desuden forſterket ved 
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engelffe Corps fra Gibraltar og Portugal. Man everſkar 
Jordtungen ved Cadix og afbrød den 700 Fod tange Broe, 
der forener Øen Leon med det faffe Land. Cadix blev derved 
gandſke adſtilt fra det fafte Land, og, da bet fra Søfiden 
beſtyttedes af Fæftningsværfer, Forter, ſamt ſpanſte-og 
engelſte Flaader, faa hørte denne Stads Beleiring til de 
overordentligſte Foretagender. Fra Februar 1810 blokerede 
General. Sebaſtiani Staden med et franſk Armeecorps fra 
Landſiden; i Marts bleve Løbegravene aabnede paa flere 
Steder. langs Kyften, og, uagtet den heftigſte Ild fra For— 
terne, Skibene, de ſpommende Batterier og de ſterke Udfald, 
fortſattes Beleiringsarbeidet, Forterne lange Bayen bleve 
indtagne, og det vigtige Fort Matagorda, lige overfor Cadix, 
erobredes. - Herfra gjurdes et Forføg paa at bombardere 
Staden, uagtet den fiore Afſtand, hvorfor Franſkmendene 
lode ſtobe Mørfere af en nye Opfindelſe i Sevilla, Den 
I5de Decbr. kaſtedes de førfte Bomber og Granater, ſom 
virkelig naaede Staden, men tilføjede den kun ubetydelig 
Stade, da Hufene før det mefte ere af Steen. Beleirinden 
fortfatteg 1811 uagtet Englænderne og Inſurgenterne gjorde 
adſkillige Forføg til. Stadens Untfætning og virkelig fors 
ftyrrede nogle af Beleirernes Verker. Beleirerne beſtjef— 
tigede fig med at bygge en Flotille, for at gjøre et Angreb 
paa Øen Leon, men dette føgte de Beleirede af alle Kræfter 
at hindre. Denne Tilſtand vedvarede til den fidfte Halvdeel 
af 1812, da Wellingtons ſeierrige Fremrykken i Midten af 
Spanien nødte de Franfke til at trælte fig ud. af Andalufien 
og ophæve Beleiringen for Cabir. 

Cadmus, et Navn, der er berømt i Mythologie og 
Hiftorie og tillægges flere Perſoner, af Hvile den meeſt 
berømte ev Agenors Gøn. - Han blev tilligemed fin Broder 
udfendt af Faderen for at opføge deres af Jupiter bortførte 
Søfter, Curopa, uden hvilken de et fEulde vent» tilbage. 
Efter flere Eventyrer forefpurgte Cadmus fig hos Orafbret i 
Delphi angagende fin Soſter, og dette befalete ham at 
afholde fig fra videre Sogen, overlade fig til en Koes Led— 
fagelfe og hvor denne ſtod ftile, anlægge en Stad, Saa—⸗ 
ledes kom han til Boeotien og vilde her ofre Koen til Minerva, 
men hang Staldbrødbre, der vilde hente Vand dertil af 
Mars's Kilde, bleve ombragte af en Drage fom bevogtede 

"den, Cadmus fældehe Dragen, faaebe dens Zænter efter 
Minervas Befaling i Jorden, og ftrar fremvoxte bevæbnede 
Mænd, fom han kaldte Sparti (Saaede), men de dræbte 
hverandre indbyrdes paa 5 nær, Bed Hjetp af de Ovrige 
byggede Cadmus Cadmea eller Theben, Derpaa giftede 
Jupiter ham med Harmonia, en Datter. af Venus og 
Mars. Ved hans Bryllup vare alle Guderne tilftæde, 
Apollo og de 9 Mufer forherligede Feften ved deres Muſik. 
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J bette Xgtefkab avlede han Xntfonse, Ins, Semele, 
Agave og Polydorus, Da Cadmus i nogen Fid hade 
beherſtet fit Mige og fin nyeopbyggede Stad, gif ban efter 
Bacchus's Befaling tilligemed Harmonia til Enchelienſerne, 
overvandt deres Fiender Illyrierne, blev. deres Konge og 
avlede endnu en Søn, Illyrius. Endelig forvandlede Jupiter 
ham og Harmonia til en Slange eller efter andre fil en 
Løve og henfatte bem i Clyfium, Hiſtorien fortæller, at 
Cadmus 1550 f, Chr. fom til Beeotien, overvantt Indbygs 
gerne og anlagte den før. nævnte Stab, Hah-gjorde fig é 
øvrigt meget fortjent red fine nye Underſaatters Dannelfe; 
thi han Tærte bem den phoeniciſte Vogſtavſkrivt, flere Gub— 
dommes, ifær Bacchus og Venus's Dyrkelſe, Muſikens Anven— 
delſe ved Gudernes Feſte af Præeſterne, Brugen af Kobberet 
m. m. — En anden Cadmus fra Milet, en Søn af Pandion, 
anſees for den førfte Græfer, der færev i Proſa. 

Cadre (Ramme, Indfatning), kaldes i Krigsſproget 
Levningen af et Regiment eller en Bataillon, ſom ſtal gjores 
fuldtalligt ved Nyhvervede. 

Caduceus, var en Laurbær- eller Olidenſtav, hvorom 
fo Slanger ſnoede fig og vendte Hovedet imod hverandre 
uden at reiſe Kammen: den tjente til st Sindbillede paa 
Freden. Herolderne bare dem og deres Perſoner anfaaes da 
for hellige og ufornermelige. Fabelen fortæller, at Apollo 
forærede Merkur denne Stav for Afſtaagelſen af den Wre, at 
have opfundet Lyren. Da Merkur kom med den til Arkadien, 
faas han to med hverandre Ejæmpende Slanger; han faftebe 
Staven imellem dem eg ſtrax Fildtes de fredeligt ad; derfor 
blev den fiden et Symbol paa Freden. Hvem Merkur 
berørte med den, faldt i en dyb Søvn. Derfor heder ogſaa 
Merkur Caducifer. 

Caffa, ogfaa Faldet Feodoſia, var fordum den ſtorſte 
09 vigtigſte Stad paa Grim og blev for fin Vigtigheds Skyld 
Faldet det crimſte Conftantinopel.: Dens blomftrende Handel 
fra den ſidſte Halvdeel af det 13de til Slutningen af det 15de 
Aarhundrede fylder den Genueſerne, fom her havde nedfat 
fig, men ſom Tyrkerne fratoge Staden 1474. Den ligger 
ved Kyſten af en ſtor Havbugt af bet forte Hav ved SÉraas 
ningen af et Bjerg og er vidtrøftig bygget. Den 19de Juli 
3770 blev den indtaget ved Storm af den rusfiffe General 
Dolgorucki, men 1774 aftraadt til ben erimſte Chan. Ved 
reden 1791 blev Staden tilligemed hele Crim afſtaaet til 
Rusland og er for nærværende Tid en Kredsſtad i Gouver— 
nementet Taurien. Den har omtrent 3000 Indb, J Aaret 
1808 kom 92 Skibe til Staden og 74 gif fra den.” 
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Caffee (Kaffe). Caffetræet har hjemme i Arabien 
Ved Slutningen af det 17de Aarhundrede bragte Hollenderne 
det fra Modha fl Batavia og ved Aaret 1710 fra Vatavia 
til Amſterdam, Nogle Lar efter erholdt den botayiſke Pave 
i Paris et Gaffetræe, og 1720 blev et der apelſket Caffetræe 
af Declieux bragt til Antillerne. Denne Reiſendes Befiræs 
belſer ſtylder man Dyrkelſen af Caffetræet paa Gt. Domingo, 
Martinique og Guadeloupe, ſaavelſom de øvrige amerikanſke 
Ser, og Caffeew er fra ben Tid bleven en Nodvendighed 
over en ſtor Deel af Verden. Dog gjorde man Brug af 
Caffeen i Europa længe før man Fjendte Planten. Alerede 
2652 var en Græter i London, der beſtjeftigede fig med 
Caffeens Tilberedelſe. — Saffetræetse Frugt ev et Bær, fom, 
naar det er, modent, er af Eterrelfe og Dannelſe fon et 
Kirfebær og mørfrødt; korret er det mindre. Det ydre Kjød 
intflutter to langagtige Bønner, hvoraf hver indeholder en 
Spire. Araberne tilberede af Belgen en Drik, ſom de gjøre 

meget af og fulde Sultanscaffee; Europæerne derimed 
betjene fig blot ;af Bonnerne. Den almindelig bekjendte 
Drik man faaer deraf, vekker en behagelig Varme i Maven 
og letter Fordsielſen; den opliver alle be andre Ørganers 
Virkſomhed, iſer Hjertets og Hjernens, den opmuntrer og 
befordrer Uddunſtningen; dog kan ten Hog meget pirrelige 
Menneſfer foraarfage Beklemmelſe, Hede, Hjerteklappen, 
Lemmernes Skjelven og feberagtige Tilfælde. » For megen 
Nydelſe af Caffee er ofte ſtadelig, men hes de fleſte Men—⸗ 
meffer virker en paſſende-Nydelſe af Caffee meget fordeel—⸗ 
agtigt. For de Larde ev der neppe en mere poſſende Drik. 
Saavel brændt, fom ikke brændt, bruges Caffeen i Medicinen 
paa forſtjellig Maade. 

Caffere, kalde vi Beboerne af Landene mellem 
Moſambique og bet ſydlige Hottentotland til den veftlige 
Kyft. De ere frigerffe og grufomme. Navnet, fom betyder 
Vankroende, gave be Araber, ſom nedfatte fig paa Oſtkyſten, 
Indbyggerne, ſom tra fig tilbage til det Indre. Siden, 
Da man lærte at Fjende flere Folkeſlag, der lignede Cafferne, 
udftrafte "man Navnet til den ſydlige Spidſe af Afrita, 
hvorved Folk af forfEjellig Herkomſt paa en uhegvem Maade 
ſammenblandedes. Da man bemærkede denne Vildfarelſe, 
indſtrenkedes Navnet Caffere til te Folk i det ſydlige Afrika, 
ſom vet ligne Negerne, men have Haar iftedet for Urd og en 
mere ofivenbruun Farve. Efter derne Betydning udftræffer 
Cafferlandet fig over den hele nedre Deel -af Sydafrika fra 
16 til 35? &, Br. i en Strækning af 70,000 Mile. — 
Cafferne gjøre Overgangen fra Negerne til de fortebrune 
Folkeſlag og danne en ſtor, ſterk, velbygget og ſund Men— 
neſterace. Fra Hottentotterne, deres Stammebeſléegtede, 
adſtilles de ved en klarere Farve. Cafferne boe i Negerhytter 



Cag —1 

og ere Fetiſchtilbedere. Man deler Cafferlandet i bet oſtlige, 
indre og veftlige og finder veri følgende Stater: a) pag 
Oſtſiden, 1, Moffequeioernes Land, lige unter XEquator, 
Beboerne ere vilde, grufomme og drive ifær Qvægavi. De 
leve af Melk og Blod af Koerne, fom de ofte aabne Aarerne 
paa for at de ei ſtulle tøe af Fedme. Ingen antages til 
noget Embede, med mindre han har træbt en Fiende ogs 
foreviift hang Hoved for Anfereren; 2, Mimmeanicys Land, 
V. for def forrige; 3. Ruͤrengaernes Land, veftlig fer 
Bjerget Lupatas 4. Boroernes Land, &. for Marawiſsen; 
5. Zimbaernes Land, ØD, for Lupata; 6. Marawiernes Land 
ved Gøen Marawi, b) J det Indre findes Cimbebaernes 
Rige tilligemed flere ubetjendte Riger og Folkeſſag. &) Paa 
Veſtkyſten er Stor: og Lille-Ramaqua. 

Cagliari, Hovedſtaden paa Øen Sardinien, er et 
rkebiſpeſede, hat et Univerfitet, oprettet 1606 og forbedret 

1763, 20 Kloftre, 33 Kirker, et ſmukt Theater, 26 000 
Indb., og en viid, filter, og for Handeken begvem Havn, 
Staden beftaaer af 4 Dele: Gaftellet paa Hsiden; Marina 
ved Bjerget i Nærheden af Gøen; Stampace mod Beften og 

” Villa nuova mod Dften ved Bjergefs Fod. 

Caglioſtro (Grev), eller, fom hans egentlige Navn 
var Ginfeppe Balſamo, blev født den 8de Juni 1743 i 
Palermo," Da hané Fader bøde tidlig, paatoge hans Slægts 
ninge paa Modrene-Side fig hans Opdragelſe og bragte 
ham i de barmbjertige Brodres Orden, hyvilken fortrinlig 
beffjeftigede fig med at pleie de Syge, Balſamo fandt her 
Leilighed til at udvikle fit Talent for de medecinſke Viden— 
ffaber, ved hvilke han. fiden gjorde faa ſtor Opfigt, men 
begik tillige adſtillige Udfvævelfer, ſag man nodtes til at 
fjerne ham bort, for at hans Exempel et ſtulde blive farligt 
for de øvrige Brdre. Han vendte tilbage til Palermo og 

bedrog nogle lettroende Perfoner med ſaakaldte Hexekunſter 
og med Skattegraven. Desuden tillod han ſig andre Bedra— 
gerier og benyttede fig iſer af fin Færtighed i at kunne 
efterſtrive Haandſtrifter paa en. ffuffende Maade. Han vilde 
ved et forfalffet Dokument fætte fig i Beſiddelſe af en 
omtviſtet Ciendem, men herved kom hans Bedragerie fer 
Dagen og han faae fig nødt til hemmelig af flygte. for at 
undgaae Suftitfen. Han vilde begive fig til Rom, men é 
Calabrien gjorde han en Opdagelſe, ſom fiden blev ham langt 
mere indbringende end hans medicinſke Praxis og forte Kunſt. 
Han lærte nemlig at fjende en ung Pige, Datter af en 
Gjørtler; hun fynteg ham færdeles duelig til hang Planers 
ildførelfe, at bedrage og erhverve Penge: han forbandt fig 
Derfor med hende og tvang hente fnart til, med Tabet af fin 
Dyd, at befordre hang ſtiendige Henſigter. Mu begyndte 

A e 
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han fine Vandringer og han fremtraadte før ſom Marcheſe 
Pillegrini, men ſiden ſom Grev Caglioftro. Han gjennem» 
reifte mange af Europas Lande, opholdt fig i Hovedftæterne, 
øg erhvervede fig ved fin Kones Kunſter betydelige Summer. 
Han opholdt fig i Madrid, Liſſabon, Paris, London og flere 
Stædery allevegne bedrog han med Fiinhed, og vidſte ſtedſe 
af komme bort itide, naar hang Beoͤdragerier vare nær ved 
af opdages De Midler, Caglioftro almintelig «betjente fig |; 
af for af fane Penge fra Uerfarne og Lettroende., var Op— 
fintelfen af de Viſes Steen, Tilberedelſen af en foftelig Livs— 
balſam og andre fortræffelige Univerſaleſſencer, fom fun ved 
hemmelige Kundſtaber kunne frembringes. Blandt flere 
Sjeldenheder folgte han et Skjonhedsvand, hvorved han 
lovede af befrie gamle Damer fra de-28 Rynker. Dette 
indbringende Haandverk drev han en lang Tid; men, ta 
hans Kones Yndigheder begyndte at aftage og hang Handel 
med Medikamenter begyndte at formindſkes, befluttede han 
at forſege ſin Lykke ſom Stifter af en nye hemmelig Sect, 
lod fig ved fif andet Ophold i London optage blandt Frimu— 
rerne og fpillede fiden en Undergjsrers og Magers Rolle, 
hvorved han tildrog fig alle Sværmereg Opmarkſomhed. 
Grevinde Caglioſtro blev heler ikke uvirkſom; hun var fin 
Mands førfte og læerdeſte Difcipel og fpillete nu den hemme- 
lige Viisdoms Præftinte ligeſaga mefterlig fom bun forhen 
havde fpillef en anden Guddoms Preſtinde. Det Syſtem, 
hvorved Gaglioftro vilde ajenoprette en gammel ægyptife 
Orden, hvis Stiftere Enoch og Elias ſtulde have været, var 
en Lærebygning af de ftørfte Urimeligheder; men Anſtroget 
af. tet Obernaturlige og Hemmelighedsfulde og Stifterens 
bedragerſte Underkraft, dér fnart uden Betaling curerete de 
Syge, ſnart fom Stor- Cophta aabenbarede Fremtidens 
Hemmeligheder, erhvervede ham mange Venner og Beſtyt—⸗ 
tere. Han gjennemreifte nof Engang Europa og gjorde iſcer 
ſtor Opſigt i Mitau, Strasburg, Lyon og Paris. Ved fit 
Dphold i Paris 1785 havde han den Ulykke at blive indviklet 
i ben berygtede Halsbaandshiſtorie. Som en Fortrolig af 
Gardinal Rohan blev han tilligemed denne fat i Baftiller og 
fik endelig kongelig Ordre af forlade Frankerig. Hans 
talrige Tilhængere føgte vel af redde Gam, men forgjeves ; 
han maatte bort og begav fig til London, hvorfra han i 
Breve til fine Venner paa det bittrefte beklager ſig over den 
ham i Frankerig tilføiede Fornærmelfe og ſtildrer det. franſke 
Dof med de fortefte Farver. Fra London reifte han til 
Baſel, men gav efter for fin Kones og fine Venners Bønner 
og begav fig i Foraaret 1789 til Rom, hvor han beſtjeftigede 
fig med Frimureriet, men .blev opdaget og den 27 Decbr. 
1789 bragt til. Engelsburg. Man anlagde Proces imod 
kam og han blev den 7de April 1791 fom en Erkekjetter og 
en den catholffe Religion hoiſt farlig Mand dømt. til For» 
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varing paa £Livgtib, . Snquifitionen bob, . imod Sadvane, 
befjendtgjøre et Udtog af Procesacterne og troede derved til» 
ſtrekkelig af have oplyft Publikum om denne Bedragers 
Characteer. Men der er endnu meget Mørke tilbage, og 
felv om den egentlige Aarſag til hans rreftering har man 
ftridt. Nogle holdt ham for en hemmelig Emiſſar af 
Sefuiterne, fom bragte hami Sikkerhed, bade ei længer kunde 
bruge ham, for at være forviffet om hans Taushed; andre 
have troet at hån var Hovedet for en ftør uſynlig Forbindelſe, 
der havde til Henfigt at omſtyrte alle Monarkier. Men man 
vifer ham formodentlig for flor IXSre ved af tilſkrive ham 
dybt giennemtæenkte Planer. Sandſynligviis var han en fiin 
Bedrager, ter tjente alle Partier. "Hans Død gjorde alle 
videre Underſogelſer umulig; han døde i Sommeren 1795 i 
Fængfel i St. Leo, en lille Stad i Kirkeſtaten. 

Cagotter, en ligefaa ulykkelig Menneffeart ſom 
Kretinerne. Man finder dem i bet fydlige Franferig é 
Nærheden af Pyrenæerne; de Flefte ere elendige Tiggere, 
beſtjeftigede med de nedrigſte Arbeider, plagede af Fnat eg 
Utøi, indſtrenkede til de grovefte Næringsmidler, omvankende 
uden Bolig, uden Klæder,. uden Brænde om Vinteren, 
bedekkede med fÉidne forvevne Klæder. De tilbringe Mæt> 
ferne i Stalde eller lignende Stæder, ere afet magert, blegt 
Anfigt, almindeligt Krøblinge, foragtede og utffødte af det 
mennefÉelige Selffab, hengivne til de meeſt dyriſke udfoæs 
velfer, udſatte for en beftandig Hunger og anklagede for de 
fEjendigfte Lafter, hvormed Menneſteſſeegten kan beſmitte fig. 
J de forrige Aarhundreder holdt man fig fra dem fom 
Spedalſke, forbandede dem ſom Kjettere, afſtyede dem ſom 
sMenneffeædere og Pæderafter; man gjennemborede dem 
Fødderne med et Jern, tvang dem til af bære et Mærke paa 
deres Kleder. Navnet Cagot, ſom Scaliger udleder af 
Canis gottug, er et Beviis paa den dybe Foragt, hvori te 
ftaae. Over denne ulykkelige Menneſkeclaſſes Herkomſt ere 
Meningerne meget forſtjellige. Nogle have formodet at de 
nedſtamme fra hine nordiffe Barbarer, -fom i def tredie 
og fjerde Aarhundrede vandrede ind. i det fydlige Curopa. 
Noiere Underføgelfer have viiſt, at de ere begavede med alle 
Evner til at blive nyttige Medlemmer af det menneſtelige 
Selffab, og af man blot behøver at hjelpe dem ud af 
Elendighed, Foragt og Mangel for at. udvifle og fruge 
deres Evner. å £ 

Caille (Nicolas Lonis Se la), var fåbt i Rumiany 
ei langt fra Roſoy i Thierade 1713. Hang Fader, Louis 
de la Caille, havde ſom Jegermeſter hes Hertuginden af 
Vendome trukket fig tilbage til Anet. Her anvendte han 
alle fine ledige Timer paa. Videnſtaberne, ſerdeles Mecha— 
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niken og føgte af indgyde fin Søn famme Tilbøieligheds 
han fendte ham til Lifiteur, for paa Collegiet der at forts 
fætte fine Studier. Hans blide Characteer, vedholdende 
glid og hurtige Fremſtridt, erhvervede ham alle fine Lereres 
Agtelſe og Venſtab, da fane Faders Død fod ham uden. 
Formue og Øjelpemidler. — Hertugen af Bourbon, en Vels 
ynder af Faderen, kom nu Sønnen til Hjelp. For at filtre 
fig: en relig og uafhængig Tilværelfe og tillige Frihed at 
følge fin Lyſt til Videnſtaberne, vilde de la Caille opofre fig 
til den geiſtlige Stand og begyndte fit theologiſte Curfus. 
Men paa famme Tid vendte han fin Opmarkſomhed paa 
Aſtronomien, og, uagtet BanfÉeligheden af uden Lærer, uden 
Inſtrumenter og uden Boger at ſtaffe fig Kundſkaber, havde 
han dog i fit 23 Aar gjort Fremſtridt i Aftronomien, fem 
maatte vælfe forundring. Han overførte den geometrifte 
Aand i den fÉvlaftiffe Philoſophie og felv i Teologien, hvis 
Sprog han vilde forandre øg behandle bens Sætninger paa 
Euclides, hans Yndlingsforfatters, Maade, Wed den forſte 
Provelſe, han maatte underkaſte fig, havde han allerede alle 
Stemmer, da Vicekanzleren, en gammel, til den gamle 
Skoles Spidsfindigheder vant Doktor, faldt paa at forelægge 
Candidaten een af hine tomme Spørgsmaal, hv, rover man 
alerede begyndte at ſpotte. De la Caille ſparede med en faa 
ubetæntfom Frimodighed, at den derover fornærmede gamle 
Pedant vilde nægte ham Magiſtertitelen, fom han dog ved 
de andre Examinatorers Medobirkning erholdt. Denne Uret— 
færdighed var til Fordeel for Videnſkaberne; thi den beſtemte 
be la Gaille til gandſke at forlade Theologien. Jacques 
Casſini modtog ham og gav ham Bolig paa Obſervatoriet. 
Maraldi ſtjenkede ham fit Venſtab, og det følgende Aar optoge 
br i Selffab Frankerigs Kyſter fra Nantes til Bayonne. 
Tjen Nøiagtighed øg Færdighed, ſom han vifte herved, gjorde 
at man fandt fam vardig af deelfage i Meridianens Opz 
maaling, hvormed man nu begyndte at beffieftige fig. Han 
begyndte dette ſtore Arbeid den 30 April 1739 og havde 
flamme Aar fuldført alle Triangler fra Paris til Perpignane 
3 ſin Fraverelſe blev han Faldet til den mathemaätiſte Lærveftol 
i Gollegium Mazarin, og dette nye Embede forhalede Fort» 
fættelfen; af Middagslinien i den nordlige Deel til Efter— 
aaret. Efter fin Tilbagekomſt bevifte han af. fine Jagt— 
tagelfer, at Graderne tage til fra Kqvator til Polerne, en 
Slutning, der var gandſte modfat den, man havde uddraget 
af de gamle Maalinger. Hans geometriffe, mechaniſte, 
aftronomiffe og optiſke Afhandlinger beviſe, med hvilken 
Flid han foreftod fit Embede ſom Profeſſor; hang Ephemerider 
og be tålrige og vigtige Memoirer, han overgav Akademiet, 
hang Beregninger over Formørfelfer til 1800 Aar i den 
førfte Udgave af art de verifier les dates, bevife, med 
hvilken Iver han fortfatte fine aftronomifte Arbeider. Han 
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paatog fig Berigtigelfen af Stjernefortegnelſerne. J Aaret 
1746 tom han i Befiddelfe af et eget, for ham indrettet 
Obſervatorium paa Gollegium Mazarin og tilbragte”i Io 
Var Nætter og Dage for her at iagttage Solen, Planeterne 
og Firftjernerne for at kunne berigtige de afironomiffe For— 
tegnelſer. Begjerlig efter at Ejende og verificere de Polar⸗ 
ftjerner, der aldrig vifte fig over Pariſes Horizont, beſſuttede 
han en Meife til Gap, ſom fan og i andre Henfeender bunde 
Drage ſtor Nytte af. Han lod fine Planer betjendtøjere & 
Eurepa ved et trykt Blad, for at Aſtronomerne bunde unders 
ſtotte ham deri, Ved denne Leilighed blev Lalande, fun 
19 Aar gammel, ſendt til Berlin, der ligger under ſamme 
Meridian fom Gap. Dette aſtronomiſtke Foretagende koſtede 
ſire Aars Reiſer og Acbeider. Bed ſin Ankomſt til Cap 
troede la Caille nogen Tid at have forfeilet fin Reiſes Maal, 
Veddet denne Himmelegn fædvanlige Sydoftvinde ſyntes alle 
Stjerner i en beſtandig Bevægelfe ; de faae ud ſom Cometer, og 
Vindens Heftighed bevægede tillige Inſtrumenterne og Obſer— 
vatoriet. For tildeels at forebygge diſſe Vanſkeligheder, ind— 
ſtrenkede han fig for det Mefte til mindre ftærfe Forſtorrelſes— 
gige sg til Inſtrumenter af maadelig Gjennemſnit, og ſaaledes 
Tytfedes bet ham i 127 Mætter at beftemme omtrent. 10000 
Stjerners Sted med en beundningsvœerdig Noiagtighed. 
Da hans Afreiſe fra Cap forhaledes nogen Tid, benyttede 
han fig heraf til at maale en Grad i den fydlige -Zone, 

”Hvilfet han gjorde med ſamme Møiagtighed, ſom udmærfer 
baus.ældre Udmaalinger. Paa Regjeringens Befaling ops 
tog han tillige et nøiagtigt Kort af Isle de France og 
Bourbon, hvilket noget 1 Forveien var ſteet ved den berømte 
Sofarende dD'Apres. Efter fin Zilbagefomft beſtjeftigede 

han fig paa nye vedholdende at ſammenligne de førffjellige 
Methoder, man havde foreflaaet for Lengdens Beſtemmelſe. 
Han valgte derfor Maanens Afſtand fra Solen eller Stjers 
nerne, vifte Fordelene ved denne Methode, og foreſlog en 
fenere almindelig anfagen nautiſt Almanach. For mindre 
underviſte Søfarende udgav han et ſindrigt graphiſk Hjelpe— 
middel, hvorved de paa en let Maade bleve bekjendte med— 
en Methode, hvis Beregningers Lengde let kunde afſträekke 
dem, J uafbrudt Virkſomhed deelte de la Gaille fin Tid 
mellem fit Obfervatorium, fine Beregninger, fine Pligter 
ſom Akademiker og Profeffor og Udgaven af fine forſtjedige 
SVærfer, Nu udkom hans Soltavler, hang Fondements de 
Vastronomie, Fortfættelfen af hans Ephemerider; desuden 
beffjeftigede han fig iſerdeleshed med Maanen og Stjfernerne 
i Dyrekredſen. Blandt faa mange Beføjeftigelfer havde dog 
"Ta Caille ogſaa Tid til fremmede. Arbeider. Bonguer efter» 
lod ham døende fine Haandfkrifter og han udgav Traité de 
la gradation de la lumiere, og omarbeidede gandſte Traité 
de navigation. Videre udgav han Jagttagelſer gf Land— 
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greven af Heffen og Waltherus, Chapelles Reife til Wayp⸗ 
ten og Feuillees til de canariffe Øer. Et heftigt Anfald af 
Giat afbrød hang Arbeider, men han fortſatte dem med end . 
ftørre Jver, da han. begyndte at komme fig igjen; hermed 
nedbrød han gandſke fin Sundhed log døde ij Marts 1762, 
Han havde overgivet fin Ven Maraldi fine Manuſkripter og 
denne udgav hans ciel austral med en Fortale om Forfat— 
toeren af Brotier, Aldrig gaves der nogen Lærd, der arbei— 
dede mere eller elffede Sanrheden hoiere end de la Caille. 
Mængden og Rigtigheden af hang Jagttagelſer er faa meget 
mere beundringsværdig, naat man betænker, at hans aftros 
nomiffe Bane indffrænkede fig til 27 Aar. 

Caimakan kaldes hos Tyrkerne den, ſom træder i 
Storvefirens Sted, naar han er fraværende, død eller afſat. 

Cairo (Kahira), Hovedſtaden i Waypten og Cen af 
de ftørfte Stæder i Verden, Den ligger ved Nilens oſtlige 
Bredde. paa en fandig Slette og beſtager af fire temmelig 
langt fra hverandre liggende Dele, Gammel: Cairo, Bulak, 
Havnen og Ny:Cairo, Den eaentlige Stad uden Haver og 
Indhegninger er 32 Miil i Omkredo, har 37 Porte, uregel— 
mæffige og ubrolagte Gader, fom om Natten lukkes for at 
hindre Uordener; Huſe for Størkedelen af Muurftene med 
flade Tage, henved 250,000 Indbyggere, Araber celler Muha— 
medaner, coptiffe Cbriftne, Mammeluker, Graker, Syricr, 
Armenier, Curopæer, Joder ꝛzc. Man tæller 80 offentlige 
Bade, 500 Moſcheer, Silke, Camelot, Tapet⸗, Krudt, 
Læder-, Lerred- og Cattunfabriker. Staden er Middels 
punktet fer al Handel mellem Europa, det middellandſtke 
Hav, Aſien og Nord-Afrika. Her er og en muhamedanſt 
Hoiſkole. I Narheden findes en Vandledning af 317 Buer, 
J Aaret 1798 blev Staden indtaget af de Franſte. : 

Caiſſe dD'Æscontyte eller Diſconto-Caſſe, var 
en Sæddelbant i Frankerig, der oprettedes i Paris 1776 af 
et Selffab Privatperſoner med en Capital af 12 Millioner 
Livrer. Den ftod under kongelig Autorttet. Det Uheld fra—⸗ 
regnet, den leed 1783 (fandfynligviis fordi den havde gjort 
Regjeringen for ftore Forſkud) holdt den fig i god Cvedit, 
"fordi ben ſtedſe holdt en aaben Caſſe til Sedlernes Indlos⸗ 
ning. Wed Udftædelfen af de førfte 1400 Millioner Aſſignater 
anvendte man ftrar de 400 pad af godtgjøre Diſconto Caſſen 
Statens Gield til den, men man ophævede den tillige, 

Calabrien, een af be fire KGovedprovindſer i Konges 
riget Neapel, hvilket deles i Calabrien paa denne Side, det 

nordltge, og Calabrien paa hiin Side, eller det ſydlige. 
Dette Landſtab er paa mange Steder overordentlig frugtbart, 
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J Febr. 1783 blev Endeel deraf ſaaledes ødelagt ved et 
Jordſtjelb, at 300 Stader og Landsbyer forftyrredes og over 
30,000 Mennefter omkom.  Galabriens hele Befolkning bes 
løber fig omtrent til 750,060 Menneſker paa 321 Qvadrat⸗ 

"mile. J de nyere Tider var dette Land længe Skuepladſen 
for blodige Uroligheder, da Indbyggerne ei vilde erkjende 
Joſeph og Joachim Napoleon for Konge, 

Calais, en velbefæftet Stad i bet forrige Grevæab 
Oye i Piccardiet, hører nu tilDepartementet Pas de Calais. 
Det faa kaldte Pas de Calais, hvoraf Departementet har fit 
Savn og fom og fortrinligviis kaldes Ganalen, er et ſmalt 
Etræte mellem Kyſterne af Calais og Grevſkabet Kent i 
England, Det er mellem 5 og 6 Mile brest og man kan i 
Flart Veir paa Engang fee Kyfterne af. Frankerig og Engs 
land. Havnen ved Calaié er ikke ftor eg ei dyb nof for 
Krigsffibe; men den bliver vigtig ved fin Beliggenhed ved 
det Smalleſte af Canalen og ved de Paketbaade, fom i Freds— 
tider regelmæsfig ankomme fra Dover hver Tirsdag og Fre— 
dag og fom gjøre Overfarten i 6 til 8 Timer, naar Vinden 
er god, desuden ved Samfærfelen mellem Frankerig og Eug— 
land, fom her er meeſt levende og ſtaffer Staden betydelig 
Fordeel. Indbyggerne ere 7000. Fra 1346, da Staten ers 
obredes af den engelffe Konge Edvard den 3die, indtil 1558, 
da Franté af Guife tog den tilbage, var Calais i Englæns 
dernes Vold. 

Calas (Jean). Denne ulykkelige Mand, der døbe paa 
Schaffottet fom et Offer fot Rettens Partiſthed, var født 
1698 i Provindfen Languedoc, var opdragen i den proteftans 
tiſte Religion og nedfatte fig ſom SKjobmand i Toulouſe. 
Han havde tre Sønner og fre Døttre, ſom ban ſelv opdrog 
og var almindelig. agtet for fin Retſtaffenhed, da Han i fit 
63de Mar plutfelig blev anflaget for den ſtrakkeligſte For⸗ 
brydelfe, en Fader Fan beſtyldes for. Den 13de Oct. 1761 

"blev hang ældfte Gøn, Marc Antoine, fundet qvalt i Fade—⸗ 
rens Huus, og, faa rimeligt def og var, af den tungſindige, 
urolige og vordentlige Yngling havde berøvet fig felv Livet, 
faa hævede der fig dog fnart tufende Stemmer, ber paaſtode 
at Faderen havde myrdet fin Søn, fordi han havde Tilbafes 
lighed til den tatholffe Religion. Jean Calas og hang hele 
Familie blev heftet, og en Proces anlagt imod ham, hvori 
talrige Vidner, hvis Ugyldighed dog var klar, optraadde 
imod ham, Forgjeves beraabte Oldingen fig paa fin Om⸗ 
hed mod fine Børn og paa ſin Søns Melancholie, forgjeves 
anførte han, af han udbetalte en anden Søn, der olrkelig 
var gaaet over fil den catholſke Religion, en aarlig Sum 
enge, af han ved fin Svaghed umulig kunde udføre en flig 
Handling paa en kraftfuld Yngling, at en er Pige, 

(AS 
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han havde i Huſet, viſt vilde modſat fig hans Foretagende. 
Parlamentet i Toulouſe domte ham med 8.Stemmer imod 
5 til at radbrekkes og lod Dommen fuldbyrte den 9 Marts 
1762. Alle (Efterretninger ſtemme overeeng deri, at Jean 
Calas midt. under Torturens Piinsler og paa Retterftedet 
vedblev at paaſtage fin Uſtyldighed. Den yngſte Søn blev 
forviift for ftedfe, "derimod bicv Moderen, ſom forfifrede hun 
et havde forladt fin Mand, da Sønnen blev qvalt,. frikjendt, 
ſaavelſom Pigen. Den Ulytfeliges Familie begav fig til 
Genf." Voltaire, ſom levede i Ferney, lærte at kjende ben 
øg fattede den Beſſutning at forfvare Calas's Minde. Han 
bragte Sagen for Publicums Domſtol, ſtildrede Fanatismens 
Virkninger med de meeſt levende Farver og gjorde den til en 
Gag for alle Nationer og ledede Opmærffomheden paa 
Griminallovgivningens Mangler. Calas's Enke og Børn 
kaſtede fig dernaa for Thronens Fødder og anraabte om Pro— 
ceſſens Reviſion. 50 Dommere prøvede alle Omftændighjeder 
nok engang og erklarede ſamtlige Anklagede for ufÉyldige. 
Kongen føgte ved. Gavmildhed nogenfunde at godtgjere Fa— 
milien deres verſtattelige Tab, og Perfoner af førfte Rang 
kappedes om at forbedre deres Tilſtand. Denne ulykkelige 
Begivenhed er paa flere Maader benyttet af Digtere, Malere 
og Kobberſtikkere. 

Calatravgordeiten, fee Orden. 

Calcedon eller Chalcedon, fee Agat. Joevrigt 
er calcedoniſk ef Kunſtord, Juvellererne bruge, for dermed 
at betegne en Feil ved Wdelſtenene, paa hvilke man ved at 
vende dem, feer Tegn ellef hvide Pletter, ſom paa Calces 
donieren. 

Calchas, Theſtors Søn, en græſk Præft og Spaamand 
paa den troianſte Krigé Tid. Da den i Havnen ved Aulis 
forſamlede Flaate vilde ſeile til Froja og man i Forveien 
udbad fig Gudernes Biftand ved Ofre, ſtjod en Drage frem 
fra Alteret, fortærede en Spurverede med 8 Unger og Mode— 
ren og forvandledes derpaa til Steen. Calchas, ſom en klog 
Spaamand, udtydede dette ved Krigens Varighed: i 9 Aar 
frulde Grækerne beleire Troja og. erobre den i det J0de. 
Dan ledſagede den græffe Hær til Troja, opdagede Aarſagen 
til den af Apollo formedelſt hans  Præftes Beſtjemmelſe, 
fendte Peſt, uden derved at fraane den mægtige Agamemnon, 
og opfordrede. ham. at tilbagegive Præftens Datter; den 
røvede Chryſeis til fin Fader, for at hang Bonner kunde 
forfone ben fortørnehe Guddom. Paa hans Raad byggedes 
Treheſten; ogfaa forudfpaaede han Eneas hang tilſtundende 
Rige i Italien. Efter fin Død havde han et Orakel & 
Dounien paa Bjorget Drium, Den, der fpurgte sm Raad, 
ofrede gu fort Vædder og fov paa dens pub. 
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Caleinere eller forkalke. J vittløftig Forſtand bes 
tyder det den Operation, hvorved faſte Legemer vd Ild 
fomme i en Tilſtand, at de kunne ſtilles ad og gnides itu. 
J mere indffrænfet Forfiand bruger man Ordet blot om 
Metaller og forftaaer derved den Operation, hvorved be bes 
reves deres metalliffe Form og forvandles til Metalkalke 
eller metalliſte Jordarter. Platina, Gu'd og Sølv-unter- 
gade ei nogen Forandring; hvorfor de kaldes ædle Metaller. 

Calcurra, Bengalens og det hele engelffe Oſtindiens 
Hovedſtad, tæller 600,000 Menneffer, er Sættet for den 
engelſte Generalgouvernor og øverfte Domſtol. Den er 
7 Mile i Omfrets, ligger. ved Hugly, en Arm af Gangeé, 
hvorpaa Krigsſkibe af 74 Kanoner kunne løbe op til Sta— 

den. JF Gaderne findes for det Meſte Kanaler og Huſene 
ere af Bambusror. Men i det engelſte Qvarteer finder man 

ØR Fun Palladſer. Blandt Indbyggerne finder man Handlende 
af næften alle Aſiens, Amerikas og Europas Stationer, og 
foruden Zilhængerne af den intiffe Religion, Muhamedaner, 
armeniſke, catholffe og proteftantiffe Chriſtne med deres 
Pagoder, Mofdjrer og Kirker. Af den (eller og af der en 
engelſt Miil fra Calcutta beliggende Fort William) har det 
førfte engelſte Preſidentſkab fit Navn og indbefatter Benga— 
len, Bahar, Femtedelen af Orixa og fiden 1784 ogſaa Prinds 
fon af Wallis Øe (Pulo Peenang). Aar 1756 blev Calcutta 
plyndret og opbrendt af Naboben i Bengalen, ved hvilken 
Leilighed 146 Englæendert blev kaſtet i et fnævert Hul (den 
forte Hule, der fun har to fmaae Vindusshuller paa den ene 
Side), hvor Ler i mindre end 6 Timer omkom 123. Dette 
var den forſte Anledning til Bengalens Erobring af Eng— 
lenderne, ſom hevnede deres Brodres Død. Goleutta her 
tiltaget meget i Rigdomme, prægtige Bygninger, Kirker, 
Hofpitaler ꝛe. Den herværende Bank har efter Europger— 
nes Maaleſtok uhyre. Korretninger. Aar 1800 oprettedes et 
Univerſitet i Fort William, ſom blantt mere har faaet 
Tippo Saibs anſeelige Bibliothek til Forering. Her findes 
et Obfervatorium, et Selfkab til Hiſtoriens, Antiqpiteternes, 
Kunſternes og Videnffabernes Befordring (asiatic society) 
øg et Akademie for Muhamedaner, Handelen er overordent— 
lig ſtor. Her anfomme aarlig over 2000 Skibe fra alle 
Verdens Dele. Tolden alene indbringer over 2 Millioner 
Pund Sterling, KAL A) i 

Calderon. - Don Pedro Calderon de Ila Barca Henao 
y Riano, nedſtammede fra en gammel adelig Familie og 
blev født i Madrid den iſte Jan. 1601. Den forſte Dannelfe 
erholdt han i Jefuitercollegiet i fin Fædreneftad, og fortfatte 

" fine Studeringer ved Univerſitetet i Salamanca, fon ban 

|| 
v alerede forlod, da han var 18 Aar. Hiftorie, Philoſophie S ; 

2 
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ag Jurisprudens havde været hans Hovedſtudier, men alerede 
tidlig havde han udviklet fit poetiffe Genie, thi før fit 14d 
Aar fErev han fit førfte Skueſpil: El-carro del cielo, Hant 
Talent for dette Glagé Poefie og maaſtee tillige hané rige 
———— for feſtlige Anſtalter ſkaffede ham fnari 
Venner og Velyndere. Adſkillige Store ved Hoffet toge fig 
af ham og aabnede hans Talenter en værdig Bane. E 
zilfreds hermed traadde han ind i Militairftanden og vifte 
fig med Udmerkelſe i Mailand og Nederlandene. 1636 Faldt: 
Philip den 4de ham tilbage til Hoffet og udnævnte ham ti 
Otidder af St. Jago Ordenen, hvorfor han anfaae det foi 
Pligt at gføre Feldttoget i Catalonien med. Mod Forvent: 
ning blev Freden fnart fluttet og Calderon vendte tilbage ti 
den Beſtjeftigelſe, ber alerede havde gjort hang Navn be: 
rømt. Poffet udmæerkede ham ved Naadesbeviisninger, gat 
ham en maanedlig Penfion af 30 Escudos de Orø, men hold! 
tillige hang Talent i uafbrudt Virkſomhed. Han havte der 
Fornøiefe at fee Monarken, der anvendte mere paa Theatret 
end nogen af hans Forgfengere, ingen Omkoſtninger ſpared 
for at opføre Calderons Sfuefpil med al mulig Pragt 
Efterat han i Io Aar havde arbeidet uafladelig for Theatre! 
og Kirken, fif han Tillabelfe at træde i den geiftlige Stand. 
1653 blev han anfat ſom Cappellan ved den erkebiſkoppelig 
Kirke i Toledo uden dog at opgive fine forrige Veſtfeftigelſer 
Men, da dette Embede holdt ham aft for langt fra Hoffet. 

” HE han tillige 1663 en Plads ved det kongelige Hofcapel of 
en penfion. Hans Rygte forøgede hans Indkomſter meget 
da flere af Spaniens vigtigſte Stæder udbade fig af ham 
Forfærdigelfen af Autos sacramentales (Stykker, der brugte: 
ved. Ghrifti. Legeme Proceſſioner). Paa diſſe anvendte har 
megen Flid og fordunklede virkelig alt hvad der forhen val 
forfattet i dette Fag. pan fatte felv fortrinlig Værd par 
diffe, hvilket man fan fee af følgende Omſtendighed. Bog 
handlerne ſolgte andre Forfatteres Atbeider ſom Calderom 
Mærker, hvorfor Hertugen. af Veragua bad ham om en fuld 
ftændige Fortegnelfe over hans Stykker. Calderon ſendt 
ham blot en Fortegnelfe af fine Autos og ſtrey:  ”Det va: 
vift nok fornærmeligt, at man til hang egne feilfulde Arbei 
ber endnu lagde Fremmedes, og ſaaledes forvandſtede han: 
Stykker, at han felv fun kjendte dem af Titelen; dog vild: 
han ved de verdslige Stykker et gjøre flere Omftændighede: 
end Boahandlerne. Kun de geiftlige vare ham for Religio 
nens Skyld mere vigtige.” — J alle Calderons Værker er. 
Tiender man en poetiſt Øeniug; og om han og i Opfindelfer 
Rigdom ftaaer tilbage før Lope de Vega, faa overgaaer har 
ham i Udførelfeng Fiinhed, Følelfens Adel og paffende Ud 
tryt, Viſt nok ville vi ofte finde noget, der er fremmed fo 
vor Tænke: og Synsmaade, men langt oftere finde vi Leilig 

hed til at beundre Digteren ſom uovertræffelig; "Hans Fei 
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hibrorer for det] Meſte fra Tid og Omſtendigheder, og ben 
fpauſke Nation regner ham med Rette blandt de ſtorſte poea 
tiſte Genier. Man har 127 Comoedier af ham, af høilfe 
mange ere Intrigueſtykker, fulde af Forviklinger og rige paa 
intereffante Sitnationer; andre ere heroiſte Comoedier, og 
atter andre hiftorifge Skueſpil, af hvilte Endeel fortjene 
Mavn af Tragoedier. Blandt de romantiſte Skueſpil af 
førfte Rang - fortjener den ftandhaftige Prinds en 
hæderfuld Plads. Desuden har man af Calderon 95 Autos 
sacramentales, 200 Loas (Forſpil) og 100 Sayneres (Diver⸗ 
tiſſements). Hans mindre Digte bleve vel ogfaa optagne 
med meget Bifald, men ere for det mefte forglemte. Den 
fuldftænbigfte Udgave af Calderons Værker er beførget of 
3). Juan be Vera Taſſis y Villarel (Madrid 1685, 9 Bind). 
Det er at beklage, at man ei hav ordnet Calderons Varker 
chronologiſt. Man vilde da kunne fee, hvorledes Myſticis⸗ 
men lidt efter lidt ſſog dybere, Møbdder hos ham. I en Alder 
af 62 Aar blev han, formelig Præft og blev optaget i St. 
Pedros Congregation, hvor han blev fit øvrige Liv, 1687 
valgtes han til dens Capelan mayor; ſamme Aar døde han 
86 Aar gammel og teftamenterede af Taknemmelighed hiin 
Congregation fin hele betydelige Formue. 

Caledonier, det gamle Navn paa en ftor Nation 
eller fnarere Folkeforbund i det nuværende Skotland (Brit- 
tania barbara), Tacitus holder dem for Tydſke; andre 
med mere Met for Celter. De anſees for Bjiergſtotternes 
Forfædre. 

Calembourg, et Ordſpil.  F vidtløftig Forſtand 
kaldes alle vittige Indfald og Ordſpil, der udtrykkes i fmaae 
nydelige Digte Calembourgs. Det franffe Sprog er ifær; 
deleshed rigt" paa Ordſpil. ' 

Calender er øverhovedet Tidens Inddeling i Yar, Maa— 
neder, Uger og Dage: en Fortegnelfe af denne Inddeling 
kalder man almindeligt ſaaledes. Navnet kommer af et græfe 
Ord, ſom betyder udraabe, fordi det var en Skik hos de gamle 
Romere den iſte Dag i Maaneden at udraabe de øvrige 
"Dage, da de ei havde en ſaadan Galender fom vi, Himmels 
legemernes Bevægelfe gave Anledning til Tidens Inddeling. 
Solens tilſyneladende Omdreining om. Jorden foranledigede 
Inddelingen i Dage. Men, da Dagenes Tal bleve mange, 
fandt man fnart Nodvendigheden af et ſtorre Tidsmaal, ſom 
omfatter flere Dage. Dette tilbød Maanens Forandringer, 
der gik for figi 29 til.30 Dage og der opkom en ftørre Tids— 
afdeling i Maaneder" Men efter et temmeligt Tidérums 
Forløb, formeredes ogſag diſſes Tal for meget og, man bebøs 
vede et endnu flørre Zidsmaal, Dette fandt man 1 Solens 
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tiſſyneladende Frems og Tilbagesandren paa Himmelen fsa 
Syd til Nocd og tilbage tyjen, eller egentlig t Jordens Løb 
om Solen. Man gjorde den Opdagelſe, af den fuldførte fin 
tilſyneladende Frem: og Tilbagegang i noget meer end 365 
Dage og kaldte dette Tidsrum et Solaar eller blot et Aar, 
fom man igjen inddeelte i Maaneder cg Dage. De flefte 
bekjendte Folk af nogen Cultur antege Aaret, fom det ftørfte 
Tidsmaal.  Sandfynligvirs have førft Phoenicerne, ſaa 
XEuypterne, derpaa Græferne betjent fig af denne Tidsbe— 
ſtemmelſe, fom fra ten er gaaet over til andre Folk. Aarets 
Beſtemmelſe efter Maaneder og Dage kunde i Førftningen et 
være meget noiegtigt; thi dette fordrede (ang og opmærffom 
Jagttagelſe. De aldſte Folks Galender maatte derfor være 
meget ufuldfommen. Imidlertid var det dem nok, at de 
Derefter kunde indrette deres oekonomiſke Forretninger. At 
bringe Solens Løb i Overeensftemmelfe med Maanens be— 
ſtrebte Græferne fig ferft for, De regnede 123 Maaneoms 
dreining om Jorden paa eet Solaar og for af undgaae Maas 
nedernes Deeling fode de et Aar af z2 Maaneder verile med 
et Aar af 13. Solon, fom indfaae Manglerne ved denne 
Inddeling, beſtemte Maaneden til 2g9å Dag og lod paa" 
famme Maade Maaneden af 29 øg 30 Dage verile med hin» 
anden Derved bleve Maanederne bragt i temmelig Overeens⸗ 

ſtemmelſe med den antagne Xargtid symen, da denne endnu 
var meget feilfuld, opkom fnart Uorden. Uagtet der fra Tid 
til anden gjordes Zorflag til Forbedring, lykkedes det dog forſt 
Meton og Cuctemon derved at de antoge et Tidsrum af 
19 Aar, i Ubilfe Solens Forhold til Maanen igjen bleve de 
ſamme. Den Tidsregning fom Græferne antoge 433 f. Cbr., 
fandt faa ſtort Bifald, at den indgravedes med gyldne ogs 
ſt ver iſen i Xtbenen oprettet Tavle. Derfor har man Faldet 
det Tal, fom tilkjendegiver, hvor mange Aar der ere »fors 
Yøbne i den IQxrarige Periode Gyldentallet. Men den 
19aarige Periode var endnu 6 Timer for lang. Denne 
Mangel ſogte Calippus 1o2 Aar fenere at afhjelpe, hvor— 
vel han ei bragte det dertil at Aarstidernes Begyndelſe blev 
paa en beftemt Dag t Aaret. Romulus indførte hos Ro— 
merne ét Aar af 10 Afdelinger eller Maaneder, af hvilke de 
4, nemlig Marts, Mai, QAuintilis og October havde 31, de 
øvrige fun 30 Dage. Da han inbfaae, at denne Regning 
ei flog til, indføjød han faa mange Dage, fom vare nodven— 
dige for at gjøre Aaret fuldftændigt. Hans Efterfolger 
NM uma Pompilius afſtaffede denne Regning, tilføjede 50 
Dage og bortſtar af de 6 Maaneder, fom havde 30 Dage een, 
fordi han holdt det lige Tal for ulykkeligt, og dannede af 
diffe 56 Dage to nye Maaneder, hver til 28 Dage, hvilte 
han til re for Janus og Underverdenens Guder kaldte Jar 
nuarius og Februarius,. Saaledes fif Aaret 12 Maaneder og 
354 Duge, og for at bringe ber i Overeensftemmelfe med Solens 
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Løb, betjente man fig af Skuddage ligeſom Grækerne. Diſſes 
Beſtemmelſe vor overladt Præfterne, og, da diſſe efter Statens 
eller deres private Fordele, handlede meget vilkaarligt, foranle» 
digedes ſnart Misfornøielfe og Forvirring. Desuagtet vetvas 
rede denne Indretning til Enden af den. republikanſtke Forfat⸗ 
ning. Romernes Calender havde en gandfte egen Judretning. 
De gave tre viffe Dage i Maaneden egne Navne: den førfte 
Dag kaldte de Calenda; t de 4 Maaneder Marts, Mai, 
Quintilis og October kaldte de den 7de ogmi de øvrige den 
ste Dag Nonæ; den 15be Dag i de 4 ovenforugvnte Maa— 
neder og den 13de i de andre heed Idus. Efſter diſſe bee 
fremte de de øvrige van følgende Maade: te falte Dagene 
fra de ovennævnte. tilbage, faa man regnete den Dag med 
fra hvilken man begyndte. Vilde man f. Er, angive den 
Zdie Marts, maatte man vide at. Nonæ faldt i denne Maas 
ned paa den 7de; den3 Marts blev altfaa ben 5te før None; 

"vilde man beſtemme den 8de Jan., hvori Idus indtræffer ben 
x3de, blev det den éte før Idus; vilde man. beftemme den 
24 Febr, regnede man fra Calenda i.Marts og talte Dagene 
tilbage og det blev den 6te før Galenda. Formedelſt Mangel 
paa Noiagtighed véd ben før anførte Tidsregning, var det 
lidt efter lidt kommet dertil, at ved Ciceros Tid Foraars— 
jevntøgn faldt 2 Maaneder ſildigere end Calenderen angave 
(Efter Ciceros Brev til Atticus var Foraarsjevndøgn endnu 
ikke forbi ved Slutningen af Mai). For at ſtandſe denne 
Uorden kaldte Julius Ceſart, da han 707 var bleven 
Dictator og Pontifer, den græffe Aſtronom Seſigenes til 
Rom, og han bragtetilligemed Marcus Fabius den Tids— 
regning tftamd, fom man kalder den julianfke. Hovedfors 
bedringen beftod deri, at man bragte Foraarsjevndogn tilbage 
til Marts, Man indftjod terfor i Waret 707. efter R. B. 
2 Maaneder imellem Nov, og Dec., faa bette Aar fik 14 
Maaneder, For Dagenes Tal antog man Græfernes. Be— 
ſtemmelſe 365x Dag, og Maanedernes Antal og Navne. beholds 
tes, Undtagen at Quintilis til Ceſars Minde blev Faldet 
Julius. Da FI Dag et'funde optages i den borgerlige 
Sidsregning, ventede man 4 Xar indtil man ſk en heel. Dag, 
hvilken man indffjødb mellem den 23de og 24be Febr. Denne 
Dag blev Faldet Skaddag og Aaret hvortil nen blev. lagt 
et Skudaar. Denne Calender brugtes i. det romerſte Rige 
fil dets Undergang og i alle Landes chriſtelige Kirkeforfatning 
indtil 1582. J den chriſtne Kirke ſtode Feſtene i Forbindelſe 
med denne Tidsregning. Men for Paaſtefeſtens Skyld 
maatte man tage Henſyn til Maanens Løb. Joderne hellig— 
holdt deres PnafÉefeft den 14 Niſan (Marts); de Chriſtne 
i famme Maaned, men de beſtemte den paa. en Søndag. Da 
nu de Chriſtnes Paaſke undertiden traf ſammen med Jedernes, 
øg man ei holdt det for Chriſteligt, at holde denne vigtige 

Feſt paa famme Tid ſom Joderne, ſas blev dette formelig 
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forbudet paa Kirkeforſamlingen i Nicæa 325. Her faſtſattes 
tillige, at Paaſtefeſten altid fulde helligholdes Søndagen efter 
den førfte Fuldmaane efter Foraarsjevndogn. Denne indtraf 
325 den 21 Marts, og denne Dag beſtemtes ſom Jevndogn 
for alle følgende Tider. Derfor falder Paafkefeften mellem 
den 22 Marts og 25 April Da Paaſtefeſtens Beſtemmelſe 
grunber ſig paa Maanens Løb, faa havde man dertil antaget 
Metons 194arige Maanecyklus, hvorefter Aaret indeholder 
365* Dag og Nymaane, efter de 19 Aars Forløb altid maae 
indtræffe paa famme Dag. Men da Maanens Løb er I Time 
28 Minuter 15 Sekunder længere end Regnivgen var, faa 

indtraf Foraarsjevndøgn ftedfe noget tidligere. IF det 16de 
Aarhundred var den fra den 21 Marts kommet pan den J0de. 
Aloys Lili, en Læge fra Verona, udkaſtede derfor en Plan 
til Forbedring, hvilken bang Broder efter hans Død, over> 
ralte Pave Gregor ir3de. Denne ſammenkaldte et Antal 
Prælater og Lærde for at fætte det gjorte Forflag i Uzøvelfe 
og 1582 afffaffede Gregor ved et Breve den julianſke Calender 
i alle catholſte Lande, og indførte den nye ſom vi have under 
Mavn af den gregorianſte eler forbedrede Calender, eller den 
nye Still, hvorimod man falder den anten den gamle Stiil. 
Forbedringen beſtod deri: Man bortkaſtede 10 Dage fra den 
4te Oct. 1582 og talte den 15de firar efter den Abe. Hvert 
hundrede Aar, fom efter den gamle Stiil fulde være et Skud⸗ 
aar, blev nt et almindeligt Aar, undtagen hvert 4de hun—⸗ 
drede. Sadledes ſkulde f. Cr. 1f00 være et Skudaar, 1700, 
1800 og 1900 derimod almindelige Yar; 2000 blev igjen et 
Gfudaar. Efter denne Beftemmelfe blev Solaaret antaget 
til 365 Dage, 5 Timer, 49 Minuter, 12 Sefunder, Nyere 
Jagttägelſer af fr. von Zach og la Lanre have vel viift, at 
Solaaret er nogle Minuter længere, men de udgjøre i Aaret 
3200 førft een Dag, fom ta maae indſkydes. Uagtet denne 
Forbedring beholdt Proteftanterne den julianffe Calender 
indtil 1700, da de antoge den nye, dog med nøgen Afvigelfe 
i Henſeende til Paaſtefeſtens Beſtemmelſe. England antog 
den nye Stiil 1752, Sverrig 1733; den gamle bruges endnu 
i Rusland og er ri Dage forffjellig fra den nye. J Franke— 
rig indførtes en nye Calender under Revolutionen efter et 
Nationaldekret af 24 Nov. 1793. Fil Grendſe for denne 
Tidstegning tog man Cfteraarsjevndøgn i Aaret 1792, hvile 

r Zen indtraf den 22 Sept. KL. 9, 187 30“ om Formiddagen 
efter Pariſes Meridian, paa hvilfen Dag den nye Republik 
dekreteredes. Ifolge heraf beftod Aaret af 12 Maaneder, 
hver til 30 Dage; ved Slutningen af Aaret lagde man 5 og 
i Skudaar 6 Dage til, Sfudaaret, hvoraf der i et Tids: 
rum af 4 Aar frulde være eet, beftemtes efter en egen Pers 
riode, føm kaldtes Franciade. Ugerne faldt gandſte bort 5 
hver Maaned blev deelt i tre Dele (Dekader) hver til 10 
Dage, ligefom alle øvrige Inddelinger grundede fig pag 
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Decimalſyſtemet. Maanedernes Navne valgtes. efter Aars⸗ 
tiderne og felv i deres Udtale laage der Betyvning. Efter⸗ 
anret varede fra 22 Sept. til 22 Dec, og havde de 3 
Maaneder Vendemigire (Brinhoftmaaned, Oct.) Brumaire 
(Taagemaaned, Nov.) Frimaire (Rimfroſtmaaned, Decemb.) 
Vinter fra 22 Dec. til 22 Marts med Maanederne; Nis 
voſe, (Sneemaaneden,. Januar), Ventoſe (Vindmaaneden, 
Febr.) og Pluvioſe (Regnmaaneden, Marts); F&oraaz 
fra 22 Marts til 22 Juni: Germindl (Spiremagned, Upr,) 
Floreal (Blomſtermaaned, Mai) Praireal (Gresmaaneden, 
Juni); Sommer fra 22 Juni til 22 Sept.: Mesſidor 
(Boſtmaaned, Juli) Thermidor (Varmemaaneden, Auguſt) 
Fructidor (Frugtmaaned, Septbr.) De 10 Dage nævnte 
man efter deres Orden: Primidi, Duodi, Tridi z2c. til 
Decadi, Hviledagen. Desuden havde endnu hver Dag i Aaret 
fit ſerdeles Navn, overeensſtemmende med Tiden, hvorpaa 
Dagen faldt eller de Forretninger, man foretog fig paa den. 
Denne Galender betjente Regjeringen fig af i alle offentlige 
Anliggender; i private Forretninger brugte man almindelig 
den gamle eller tilføiede den i i det mindſte. Paa Napoleon 

"Befaling indførtes igjen den gregorianſke Tidsregning efter 
et Senatsconſult af gde Sept, 1805. | 

Calen der kaldes ogſaa et Slags muhamedanſte Munke, 
hvis Levemaade er temmelig frie. 

Caliari (Paolo) mere bekjendt under Navnet Paul 
Veroneſe, en Maler fra Verona, var født 1528 eller 1530. 

Hans Fader; fom var Billedhugger, vilde. danne ham for 
denne Kunſt; men Ynglingen forraadede mere Zilbøtelighed 
til Tegning. " Da Faderen mærkede dette, fendte han ham 
til fin Onkel Badile, fom er bekjendt af at han forfærdigede 
regelmæsfige Malerier, hvori han. fjernede fig fra. den gamle 
Maneer. Paul! gjorde betydelige Fremſtridt, men da Verona 
allerede havde ſtore Meftere, naaede han i Førftningen kun 
liden Anſeelſe. I Mantua vandt han en Priis ved fin Kunſt. 
Han forlod Verona, gik til. Vicenza og derfra til. Venedig. 
fan beftræbte fig: i Forſtningen for ac træde i Titians og 
Tintorets Fodſpor, men vilde tillige overgage dem i en mere 

ſogt Elegans og riig Mangfoldighed af Zirater. Man kiendte 
» fFnart af hang Arbeider, at han havde ſtuderet de efter Ans 

tiqverne dannede Gipsfigurer ſamt Parmeſans og Albrecht 
Duͤrers ſtukne Blade, Et af hans Frefcomalerier mKirken 
St, Sebaftian i Venedig, der foreſtiller Eſthers Hiſtorie, 
vakte almindelig Beundring og Senatet troede at. kunne overs 
drage ham vigtige Arbeider. Paul onſtede af komme til 

… Rom, begav fig derhen med den venetianffe Geſandt Grimani 
og ſaae her med Enthuſiasmus Raphaels og Michael Angelos 
ſtjonne Monſtre. Efter fin Tilbagekomſt matede hau fin 
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ſtjenne Venebigs Apotheoſe. Meeſt berømt er hans Bryllup 
t CGana, hvorved man bog med Rette dodler ben upaffeligt an— 
bragte afiatiffe Pragt og Foreningen af de meeſt forftjellige Per— 
foner og Goftumer. Men uagtet alle de Fell, man finder ved 
hans Malerier, opdager man tillige fore Stjonheder: Aand 
i Phyſiognomierne, Adel i Portraiterne og Stigtighed i Colo— 
riten. Han havde en beundringsværdig frugtbar Indbild— 
ningeÉratt, nye og tiltrælfende Ideer, mentha:: faae for Lindet 
paa viffe Regler, fom en Kunſtner aldrig bør fætte tilfide. 
"Han døde 1588 dg blandt hans Difciple vare hang to Sonner 
GarloogGabriele, Maffei Verona og flere. 

Calibev. 1) En vis Tykkelſe og fammes Maal, Gaas 
tedes falder man Øjennemfnittet af en Kanons Munding, 
Hvilket beſtemmer Kuglens Maal og Ladningen. 2) Et 
Verktsi hos viſſe Handværtere, ja hos nogle overhovedet 
enhver Model, 

Calif, fee Kslif. 

Californien, en for Halvse i det fpanffe Nordame⸗ 
rika mellem Purpurhavet (mar vermejo, det røde Hav, Cor⸗ 
tes's Hav) og det ſtille Hav it Statholderffabet Ny - Merico, 
indbefatter Endeel af Americas Nordveſtkyſt og ftræffer fig 
fra Cap Lucas 239.42" indtil 403" N. Br. Wed den nord⸗ 
Lige, endnu ei beſtemte &rændfe ev Eliasbjerget; over hele 
Landet findes betydelige Bjergrekker. Det hoieſte Bjerg er 
&Gerco della Gigante. Hovedfloden heder Colorado 
de log Martyres, I den ſydlige Deel er Climatet ofte 
faa utaalelig varmt, at ferſt Kjød paa en Dag gaaer i For: 
raadnelſe; Her er og Jordbunden ufrugtbar, derimod er den i 
Norden meget frugtbar, Cortés opdagede Landet 1536. Frants 
Drafe tog det i Befiddelfe i Dronning Eliſabets Ravn og 
Faldte der My-Alblon. Ferft ſildig bleve detg Rigdomme 
bekjendte, thi Jeſaiterne, ſom her havde et ligeſag uindffræn= 
ket Herredomme fom i Paraguay, ſtildrede det fom et raat 
tErugtbart Land. Førft efter Ordenens Ophavelſe 1767 opha⸗ 
gede Joſeph Galvez Californiens Skatte, til hvis Indfamling 

. beg Folkemengden er altfor ringe. De beftaae fornemmelig 
i Gølv og Perler, Indpaanerne ere Indianere af forſtjellige 
Gtammer/ for det meefte ſortagtige af Farve, tapre og høflige. 
De fpanffe Plabfe ere enten Dominicanernes Misſioner 
til de uvidende Indbyggeres Underviisning eller Militairs 
poſter, Prefidios til Miſſionairenes Beſkyttelſe. Landet 
inddeles i Gammel-Californien 7295 5 Mile, 9000 
Indb., t5 Miſſioner og Preſidio Loretto og i Ny-CGali— 

fornien, 2125 OT Mile, 15600 Indb., 10 Miffioner og 4 
Prefidios, JIdenne er Monte Rey, i hiin Loretto Ho— 
vedſtedet. ⸗ 
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Caligula (Caius Cæfar Auguſtus Germanicus), 
var en Søn af Germanicus og Agrippina, blev født 12 Aar 
efter Chr» i-Leieren formodentlig i Tyſtland og opbragen 
blandt £egionerne, Her fil hån af Soldaterne Tilnarnet 
Caligula, fordi han ligefom be brugte et Slags ſmaae Stev— 
ler, Caligæ. Han forſtod ſaaledes at indſmigre fig hos Tis 
berius, at han ei alene undgit fine Forældres og Sedſtendes 
Ejkjæbne, men endog overøftes med Wresbeviisninger. Udiſt 
er det, om han, form nogle paaftaze, ryddede Tiber af Veien 
ved en langſom Gift. Før fin Død var Tiberius i Tvivl om 
han fulde: vælge Caligula eller Druſus's Søn” Tiberius 
Nero til Efterfølger, og indſatte, efter Sveton, begge tit 
Rigets Arvinger. Men Caligula, ber for fin Faders Skyld 
par almindeligen elſtet, fon uden Banfelighed i Beſiddelfe 
af Thronen. -Man glædede fig overalt ved hang Thronbes 
ſtigelſez og hans førfte Foretagender vare retfærdige og ædle« 
Han lod paa det Hæderligfte begrave fin Moders og Broders 
Levninger, fatte alle Statsfanger i Frihed, kaldte de Forviifte 
tilbage og forbød Anklage for Majeſtatsforbrydelſe. Obrig⸗ 
heden tildeelte han frie og uafhængig Magt. Saaledes ud— 
mærkede ban Begyndelſen af fin Regjering med kloge og høis 
modige Handlinger. Men da han havde vegjeret 1 8 Maa— 
neder faldt han i en Sygdom og viifte fig fra den Tid ſom 
den gruſomſte og unaturligſte Tyran. De? Funftigfte Piinsler 
frydede ham. Under ſine Maaltider lod han Forbrydere eller 
og uffyldige Perſoner pine og henrette; J fin overmotige 
Galſtab holdt han fig felv for en Gud og lod fig vife ſamme 
EWre, fom man bevifte Apoll, Mars ere Jupiter, Selv 
Venus og andre. Gudinter vilde han anſees for og vifte fig 
offentlig med deres Attributer. Han lod opbygge oa indvie 
et. Tempel for fin egen Guddom, Engang ønffede han af 
det romerſke Folk Fun havde eet Hoved for at han med eet 
Hug kunde flaae det af. . fan havde hyppig de Ord af en 
gammel Digter i Munden: Oderint dum metuant. Een af 
hans. ſtorſte Daarffaber var Opførelfen af en Broe mellem 
Baja og Puzzuoli. Han indviede den felv med megen Pragt 
øg efterat haͤve tilbragt den følgende Nat i en Orgie med 
fine Venner, lod han pludfeligt, for dog før ſin Afretſe at 
gjøre noget Overordentligt, en Mængde Menheſter af fors 
ſtjellig Alder, Stand og Tænfemaade kaſte i Soen. Veb 
fin Tilbagekomſt drog han triumpherende ind i Hovebſtaden, 
fordi han, fom han ſagde, havde feiret over SMaturen. Der— 
paa ruſtede hen fig til et Tog imod Germanerne, gif med 
mere end 200000 Mand over RNhinen, men vendte tilbage 
igjen efterat have tilbagelagt nogle Mile uden at have feet 
nogen Fiende. Han blev overfalden af en faadan Frygt, at, 
da han fom tilbage til Broen og fandt den fpærret ved dem 
tililende, Mængde, lod Han fig bringe fra Laand til Haand 
suer Soldaternes Hoveder. Lan begav fig derpaagtil Gal— 
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lien, Tom han udplyndrede med erempelløs Gjerrighed. Ikke 
tilfreds hermed ſolgte han fine Soſtres Agrippinas og Livil— 
Jag Ciendom og forvifte dem, Ligeledes folgte han det gamle 
Hofs Møbler, Marcus Antonius's, Auguſtus's og Agrip— 
pinas Klaeder 2c. Før han forlod Landet befjenttgjorde han, 
at han vilde. gaae til Ørittanien. Han forſamlede fin Hær 
ved Kyſten, beſteeg en prægtig Gondel, men vendte ftrar til- 
bage, ordnede »æren, lod gibe Signal til Slag og befalede" 
Soldaterne at fylde bereg Lommer og Hjelme med Muslingz 
ffaller og udraabte: "Dette Oceanet fratagne Bytte ſtal 
pryde mit Pallads og Capitelium,” Da han var kommen 
tilbage til Rom forlangte han Triumph for fine Krigsbedriv⸗ 
ter, men lod fig nsie med en Ovation. Utilfreds med Se— 
natet befluttede han af udrydde en ſtor Deel af Senatorerne 
og Roms meeſt udmærtede Mænd. Dette bevife to Bøger, 
fom man fandt efter. hans Død, hvori be Fordomtes Navne 
vare optegnede og af hvilke han kaldte den ene Gladius 
(Sværdet) og den aßden Pugil (Dolken). Han forfonede 
fig dog igjen med Senatet, da han fandt det fig værdigt. 
Galigula holdt Bordeller og Spillehuſe for Publicum og tog 
felv de Segendes Entreépenge, Kun enenu et Par af hans 
Daarligheter ng Forbrydelſer. Han havde en Left, heed 
Incitatus, fom Jan meget yndede, en havde et eget Huus, 
Møbler, egne Tjenere og. fpifte af Marmor og Guild. Cas 
ligula havde ladet den optage i fine Vræfters Collegium og 
var endog tilſinds med at gjøre den til Conſul. Videre 
havde han ifinde af ødelægge Homers Digte og nær havde 
han ladet borttage Virgils og Livius's Værker og Billeder 
af alle Bibliotheber, fordi hiin var uden Genie og Kundſta— 
ber og denne en utilferladelig Hiſtorieſtriver. Caligulas Sæs 
der vare fordervede fra Ungdommen, og han bedrev Vlod— 
ſtam med alle fine Seſtre. Efterat han havde taget og for— 
kudt flere Koner fængflede Cæfonia ham. En Gammenfvær-= 
gelje, i hvis Spidſe Tridunerne for de pratorianſke Cohorter 
Casfius Choera og Cornelius Sabinius ftode, 
gjorde Ende paa hans Liv i hans 29de Aar og i hans Re— 
gierings 4de, 41 efter Ehr. 

Calixtiner, ét husſitiſt Partie i Bohmen, ſom for» 
nemmelig afveeg fra de Catholſte deri at be forlärgte Vinen 
ved Uddelelfen af Nadveren (Sce Husſiter.) Under Georg 
Podiebrad (1450 — 1471) der felv hørte til deres Partie, 
vare de calirlinfe Stender de øvrige overlegne, under 
Ladislaus vedligeholdt de fig i Befiddelfen af deres Religions— 
frihed og havde efter Reformationen famme Stjebne ſom 
Proͤteſtanterne I Bøhmen, Deres Vægring at fægte i den 
ſchmalkaldiſte Krig mod deres Troesforvandte, Proteftans 
terne, paodrog dem i Forſtaingen haarde Forfølgelfer, dog 
fod Ferdinand 1fte, der iøvrigt var bem ugunftig, dem deel⸗ 



Cal 29 

tage i Seligionsfredbens Fordele med fine øvrige proteſtantiſke 
underſaatter, og den fortræffelige Maximilian 2ben gav dem 
fuldkommen frie Religionsovelſe. Betankeligere blev deres 
Skjebne under Rudolph den anden, og de havde Moie med at 
bringe det dertil, at den bohmiſte Confesſion, ſom de overs 
rakte tilligemed de bohmiſte Brødre og de Evangeliſke og 
ifølge: hvilken de hidtil havde. havt egne Lærere, Skoler og 
Kirker og et eget Conſiſtorium i Prag, blev ertjendt og 

| befræftet ved det 1609 udftædete Majeftetsbrev. Da 
imidlertid Mathias tillod fig mange Dvertrædelfer af bette 
Majeſtetẽebrev, grebe de forenede Proteſtanter 1617 under 
Anforſel af Greven af Thurn til Selvforfvar, der foranle— 
digede Zogarkrigen. De valgte Fredtit af Pfalz fil deres 
Konge, men efter hang Nederlag ved Prag 1620 bleve de 

ſtraffede med Proteſtantismens fuldkomne Undertrykkelſe. 
Ferdinand 8de lod menge EGalixtiner, Lutheraner og Refor— 
meerte henrette ſom Rebeller og tvang andre til Udvandring. 
Ferdinand zde uüdſtrakte heller ikke den weſtphalſte Freds 

Velgjerninger til Profeftanterne i Bøhmen, Hans Efterfol— 
gere vare Proteſtantismen ei gunſtigere og førft Joſeph 2dens 

Toleranceedikt 1782 gav de CvangelifÉe i Bøhmen den i 162 
Aar favnede Religionsfrihed,  hvilfen de reformeerte og 

lutherſte Menigheder, med hvilfe de gamle Calixtiner ere 
| blandede, endnu nyde, 

Callico, oprindeligt et Hvidt oſtindiſt Bomuldstøt, 
| fom blegedes i England, trykkedes ſom andre hdide Cattuner 
| øg kom faaledes i Handelen. I Udlandet blev fnart ale 

engelffe trykte Cattuner kaldede Callicos. J (England teg 
| man heller ikke længer hvide oftindiffe Callicos til Udførfel, 
| men brugte i dereg Sted Cattuner, fom vare vævede i England. 
Medens Continentalfyftemet fortrængte de engelffe Varer 
| fra Faftlandet kaldte ogfaa alle tydffe og ſchweizerſke Fabri— 
kanter dereg trykte Cattuner Callico. 

|" Callimadns, en berømt greſt Elegie-⸗ og Hymne—⸗ 
| Digter, var født i Cyrene i Libyen og blonmſtrede under Ptole⸗ 
meus Philadelphus omtrent 250 Aar før Chriſti Fodſel Om 
| hans Levnetsomſtendigheder vide vi Fun ſaameget, at han 

var af fornem Glægt, lagde fig tidlig efter.de dengang yndede 
Videnſkaber, aabnede i Alexandrien en Skole for Gramma— 
tiken, det er de ſtjonne og humaniftiffe Videnſkaber og dan— 

| nede i ſamme adjffillige Lærde af udmærkede Kundſtaber og 
et ei ringe Navn, f. Cr. Cratofthene&, Apollonius, 

| RHodius, Ariſtophanes fra Byzanz og" Andres 
| Ptolemæus Philadelphus traf ham frem af fin Skoles Duns 
kelhed og gav ham en Plads i Muſeum, Hvor han ſom te 
|yøvrige Lærde fif Løn af Kongen, — $ famme Ynbeft. ſtod Har 
| sgfan til fin Død hos Ptolemæus Guergetes. J benne.beje 

Å 
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dige Stilling rev han fine fleſte Værker, Hvis Antal efter 
Suidas var temmelig betydelig. Foruden nogle Fragmenter 
have vi fun af ham 72 Epigrammer og 6 Hymner tilbage. 
Hang Digt over Berenices Haar har vedligeholdt fig i Catulls 
latinſte Oberſettelſe. Hans Digte have hans Tidsalders 
Stempel, da man ſogte at erſtatte Mangel paa Genialitet 
med pralende Polyhiſtorie. Man finder ſogt Kunſt iſtedet 
for ædel, ſimpel Storhed. Forgjeves ſoger man i hang 
Hymner hiin høttidelige Andagts-Tone, hiin dybe Folelſe 
af Gudernes Hoihed; i dets Sted finder man en falſt Pathos 
og en Gøgen efter bet Sjeldne og Lærde. Hang Clegier ere 
tabte; de nævnes af de Gamle gged megen. Moes og tjente 
Properts til Monſtre. 

Callot (Jacques), født 1594 i Nancy og dod der 
1035, har erhvervet fig en hederfuld Plads blandt de franſte 
Kurſtnere. Af Naturen begavet med en levende Zihøtelige 
hed for de tegnende Kunſter, overvandt fan enhber Hindring, 
ber kom hans Talent i Veien. Da hans Forældre-gave ham 
en anden Beſtemmelſe, flygtede han i fit 12te Aar til Ita—⸗ 
lien, lærte af tegne i Rom under Jul. Parigi, lærte Kob⸗ 
berſtik af Philip Thomaſſin og var fidenri Florents en 
Difcivnel. af Ganta Gallina og i Nancy af Glaude Henriet, 
Han overgav fig gandſte til fin Lyſt for Kobberſtikkerkunſten. 
T et Tidsrum af 20 Aar opfandt og forfærtigede han 1600 
Stokker, hvorover man finder en Fortegnelſe i Cabinet de Sin- 
gularites d'Architecture, Pejnture &c, (Tome 2 p. 376 — 
392. Gt Fort Untal af dem anfees af Kjendere for Meſter— 
okker, deg mere med Henfyn til Udførelfe end Udkaſt, med 
mere Henſyn til Kremftiling af det Enkelte end det” Hele, 
Fortrinlig Roes har han erhvervet fig for Tegning af fmaae 
Figurer, fom han og i Mengde har anbragt paa alle fine 
Stytker De flefte af hans Stylker, naar man fraregner de 
hellige Emner, ere Foreſtillinger af Slag, Beleiringer, feſt⸗ 
iige Optrin. Blandt diſſe roſes hans miseres et malheurs 
de la gnerre paa 178 Blade fom det Fortrinligfte, . pan 
havbde en ſardeles Tilbeielighed til det Gomifte, fom ban 
anvender oneralt, . ſelv ved Fremſtillingen af hellige Gjene 
ſtande. Han var ben førfte, der ved WEtzningen betjente fig 
af Skedevand og en Fernis. Ikke blot ſom Kunſtner, ogſaa 
ſom Menneſte er han meget intereſſant, og Ingen vil for— 
tryde at læfe hang Biographie hos Gerſaint eller af Huſſon. 
— Da de Franfke 1631 havde erobret Nancy, forlangte 
enten Kongen felv eller den mægtige Midelieu of ham, af 
han ffulbe gravere denne Stads (Erobring, fom han før havde 
graveret Rochelles. Men Callot ertlærede at han før vilde 
afhugge fin Tommelfinger, før han ved fit Talent ſtulde fors 

evige fin Fyrſtes og fit Fedrenelands Fornedrelfes 

— — 

— 
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Calmar, Geovedſtaden i den ſpenſte Provinds Smaa— 
land, ligeoverfor Øland, Da den afbrændte. 1647 blev hen 
ei opbygget paa fit gamle Sted, men flyttedes til Hen 
Quernhoſm. Den har én illle, men god Havn og drider 

" betydelig Handel med Broeder, Alun og Tiære, Den har 
og Ulden-Manufacturer og er Sabet for en Biftop. 3" 
Aaret 1800 miftede den ved en Ildebrand 150 Huſe, Gym— 
naſiet tilligemed Bibliotheket og Endeel af de offentlige 
Magaſiner. J Aaret 1397 ſluttedes her den bersmte Union 
mellem de 3 — Riger. under Dronning Margrethe. 
Colmar Got ligger uden for Staden i Sundet og er vel 

| befæftet, 

Calonne (Charles Alexander de) født 1734 i Douai, 
| hvor hans Fader var førfte Parlamenføpræfident, Efterat 
| han havde ſtuderet i Paris, blev han Abvokat og blev anfat 

ved Provincialconſeilet Artois. Derfra tragode han ſom 
Generalprocurator ind i Parlementet i Douai J Aaret 
1763 blev han udnævnt til Maitre de requetes (Ten ſom 
giver Efterretning om BønZrifter) og da han allevegne vifte 
fig paa en fordeelagtig Maade, overdrog man ham en vig: 
tig: og vanſkelig Forretning. Han blev anfat ſom Genecral— 

| procureur ved den Commisſion, ſom Fulde underfege la 
Ghatolais Opførfel og kom her i Mistanke om at have migs 

brugt den Anklagedes Fortrolighed ved at meddele Vicekants— 
leren ef hemmeligt Brev fra ham, Svad han'anførre til fin 

| Retfærdiggjørelfe,” tilfredsſtillede eiz desuagtet Tan det et 
nægtes, at han og Lenoir fornemmeligt bevirkede at la Cha— 

| tolais blev mildere dømt end man i Forſtningen kunde for— 
| mode, 1768. blev Gafonne udnævnt til Intendant i Met dg 

| derpaa i Lille, og i begge diffe Embeder udmærtede han fig 
ved fine Talenter. Saaledes flod det med ham da Ludvig 

|. ande døde. Den af en lang Gril tilbagekaldte Maurepas 
| havde Faldet Turgot, Neder, Fleury og Ormeſſon efter 
|. hverandre til Finantsmineſteriet. Ved Maurepas Død blev 
Calonne Finantsminiſter. Verſaillesfreden var fluttet og 

| man ffulde nu ſtaffe Midler til Udgifterne, der vare overor— 
dentlige. Calonne tabte ei Modet ved de Vanſteligheder, 

han fandt, Hans Syſtem var at ſtjule Korlegenbeden og 
antage et Skin af Velſtand. Han forfmaaete Beſparelſens 

Hielpemidler, betalte de udløbne Terminer, Holdt de offent» 

i Tige. Papirer i Veiret ved hemmelige Forſkud, led Stats— 
tenterne udbetole… J Begyndelſen fulgte han det for ham 
antagne Laaneſyſtem. Efter hans Regning var fra 1776 til 
2786 laant omtrent 1250 Mill.; men det aarlige Deficit 
beløb fig til 115 Mill. ; dette fulde i Aaret 1797 kunne df= 

betales til 55 Mill. Statsindkomſterne fom dengang beløbe 
| fig til 475 Mill. fulde bringes til. 590. Der debatteredeg 
| meget herom, Galonnes førfte Forholderegler vare fun. bes 
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regnede for Oieblikket, Statsgjelden var ei grundet i noget 
fitfert Pant. For at bevirke dette hehöovedes et nyt Contri⸗ 
butionsſyſtem, hvilket Calonne ferceflog« Hans Midler vare 
en Grundfſtat, der ſtulde betales in natura og Stempelſtat⸗ 
tens Forbøielfe. Da han imidlertid funde forudfec, at Uds 
forelſen af en Plan, der fordrede ſtore Ofre af Statens førfte 
Etænder, vilde finde megen Modſtand, men almindelig Sams 
menfaldelfe af tænderne forekom ham farlig, faa valgte han. 
en Middelvei og foreflog en Forſamling af Notablerne, 
valgte blandt de to førfte Stender, Øvrighederne og Hover 
derne for Municipaliteterne. Denne confultative Forening 
havde ei Ret at beflutte; man kjendte faa lignende i Mo— 
narkiets Aarbeger. Calonnes Plan fandt Modſtand i Stats⸗ 
raadet, iſer af Miromesnil og Breteuil, desuagtet antog 
Kongen den. Miniſteren felv indſgge den Fare, hvorfor han 
udſatte fig, og havde fun fvagt Haab, da han ved Vergennes 
Ded berevedes en mægtig Beſtytter. Den 22 Febr. 1787 
havde Moteblerne deres førfte - Forfamting i Verſailles. 
Man ventede med Utaalmodighed Finantsminiſterens Beret⸗ 
ning. Han gav den med al den Duelighed muligt var, men 
dette kunde dog ei formindſte det flemme Indtryk af hang 
ubehagelige Forklaringer, Et Deficit af 115 Mill. var langt 
mere end man havde frygtet. - Calonne udledede dets Oprin— 
telfe fra du Terrays Forvaltning, paaftod at tet dengang var 
40 Mill., at det fra 1776 til 1783 var ſteget ligeſaameget, 
og ban tilftod endelig at han felv fil 1786 havde forøget Vet 
med 23 Mil. Diſſe Beretninger ſtode i altfor aabenbar 
Mobdfigelfe med Neckers til at han fulde ladet dem ubefvaz 
rede. Man bebreidede nu Calonne, at han bavde biet med 
fin Angivelſe i tre Aar, at han havde overdrevet den og af 
han havde føgt at fEiule fin uredelige Fremgangsmaäade. Man 
befenldte, ham for ved Bortbyttelſen af Grevſtabet Gancerre, af 
have opofret Kongens Fordele for ſin egen: Lafayette frem» 
fiod i Spidfen af hans Anklagere og Miromesnil anſages for 
hemmelig Medvirker; men Kongen. fyntes i førfte Dieblik 
at vilde holdte med - fin. Minifter. Storſeglbevareren, 
Calonnes beſtandige Modſtander, ſik fin Afſkeed. Denne 
Triumph var dog kun af fort Varighed. Foruden 
Neckers Venner ftemſtod endnu et andet Partie imod 
ham, nemiig det, fom bragte Erkebiſpen af Toulouſe Lør 
menie Briennei Miniſteriet. Hoffet forferdedes ved 
denne Giæring, ſom Notablernes Forſamling forgarſagede. 
Dronningen forlod Calonne enten af Frygt for den offentlige 
Mening eller paa. Breteuils Indſtydelſe; han blev afſat og 
forviiſt til Lothringen. Dog troede han-ei ſtrax at denne 
Forholdsregel Dar alvorlig, men han fandt fnart. at hang 
finnade var virkelig. Man ſparede ham hverfen Bebreidelfer 
eller Ydmygelſer. Han begav fig til England, hvor han fik 
en ſmigrende Indbydelſe af Keiferinde Catharina; men. han 
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var gandføe beſtjeftiget med at gjendrive de Klager, ſom 
hævedeg imod ham. 3 er Bonffrift til Kongen ved Slut— 
ningen af Awret 1787 gjiennemgager han alle fine miniſte— 
rielle Foretagender og beftræber fig for at beviſe, at de alle 
have havt Finanſernes Forbebring til Henfigt. Hans Ef⸗ 
terfølger, Erkebiſpen af Toulouſe Havde tilkjendeglvet ham 
Kongens. perſonlige Mishag; Parlamenterne i Grenoble, 
Zouloufe og Befangon havde givet ham til Priis for ofe 
fentlig Daddel; Parlamentet i Paris havde formelig traadt 
op Mod ham. Galonne forfvarede fig mod alle diffe Angreb 
og bad Kongen at erflære om han ei ſtedſe havde handlet 
efter hans udtryffelige Befaling eler med hans. Samtykke, 
og tilbød, ifald Kongen taug, paa det høitideligfte at ret» 

» færdiggjøre- fig for Pairernes Domſtol, for hvilken han var 
anklaget, Dette ved fin livfulde, men tillige ærbøbige Zone 
udmærkede Skrift, blev angrebet af en Mængde Pamphlets. 
Alle diſſe Beſtyldninger modfatte Calounes Venner det 

Factum, at han havde forladt Miniſterium faa fattig, at 
han maatte. anſee det fom.en Lykke at erholde en rig Enkes 
Haand, Ligeſaa uvirkſomt var et Brev fra Galonne til 
Kongen af gde Februar 1789, ſom indeholdt politiffe Be— 
tragtninger og fornemmelig var ftilet imod Neder, Han 
tilfjendegav deri, at han havde iſinde at indftille fig ſom 
Gandidat til Stændernes Forfamting. Virkelig gjorde ham 
ogſaa Forſog herpaa, men fan maatte opgive det Haab at 
blive valgt og begav fig tilbage til, London, hvor han paa 
nye beffjeftigede fig med polemiſte Skrifter over Tingenes 
Stilling. Revolutionen var imidlertid begyndt. Calonne 
blev et ledig, men deeltog i Begivenhederne med en Iver, 
der fyntes at overftige hans Kræfter. Hans Underhandlin— 
ger, hans Reifer til Tydſtland, Italien og Rusland øg hang 
Vedholdenhed gjorde ham uſtatteerlig for det Partie, han 
tjente. Han udviklede her nye Talenter og en paa Hjelpe— 
midler uudtommelig Aand. Efterat han forgjeves havde 
udtomt alle fine politiſte Midler, vilde han endnu gavne 
fin uheldige Sag med Pennen. J denne Henſigt fØrev han 
fin Tableau de 1'Europe en Novembre 1795, et af hang 
mærfværdigfte Værter for den Troſkab og Varme, hvormed 
han fremftiler Begivenhederne. Fra denne Tid forfvandt 
Galonne af den politiffe Skueplads og levede rolig i Lon— 
don, fornemmelig beffjeftiget med de ſtjonne Konſter, ſom 
han ftedfe havde brevet in,d Smag. Han forlod England 

- Sept. 1812 og kom fil Paris, hvor han døde ſamme Aars 
Oetober. Saaledes endte denne mere ubetfænifomme end 
ildemenende Minifter, der gav Revolutionen det førfte Stød, 
Han befad mange fortræffelige Egenſtaber, kjendte neie 

alle Details og omfattede det Hele med beundringsværdig 
Møiaatighed; han var iftand til at fatte felv SK Hoieſte med 

g 
* 
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fit Syn. Men, hvis Viisdom, fom bringer Tanken til 
Modenhed, et forudffuende Blik, der opdager Hindringerne, 
øg en Mand for Orden, ber forbereber Foretagendets Udz 
fald, høre væfentlig, til en Statsmand, fan Galenne ei gjøre 
Fordring paa dette Mavn. Han havde er fruderet Menne—⸗ 
ffene, troede deres Løfter for meget og lod fig blende af 
Forfengelighed. Hans perſonlige Opførfel var ei værtig 
nok, hans Gæter ei ftrenge nof. Man har med Ret ber 
breidet ham altfor ftor Pragt og Gavmildhed, Ubefindighed 
sg Overilelſe, men hans Characteer var aaben og æbels 
Med heldige Ænlæg forenede han en glimrende Opdragelſes 
Fortrin. Han arbeidede let og utrætteligt, felv under de 
frivolefte Adſpredelſer. Hans Phyfiognomie var aandrig, 
hans Manerer indtagende; han talede med Ynde. fang 
Stiil er ftedfe elegant, ofte ædel og livfuld, bog undertiden 
vidtløftig og incorrect. Hans Arbeider, blandt hvilfe hans 
Taler og Memoirer til Notablernes Forfamling fortjene 
førfte Rang, have varig Værd ſom hiſtoriſte Mintesværter 
i Finantsforvaltningen. i 

Calottiſter (Regiment de la Calotte) Faldtes et 
Selſkab, ſom opfom i Ludvig 14des ſidſte Lar og havde det 
Yndfald af danne et Regiment under Navn af Calotte (en 
Sætte, Calot) og deri optage alle, der tiltrak fig offentlig 
Opmarkſomhed ved befynderlig latterlig Opførfel, en bizar 
Gharatter, gale Meninger 2c. De havde et eget Vaaben, 
hvori man fandt Momus's Scepter, Bjelder, Aber 2c; i 
Hovedfanen ſtode Ordene: Favet Momus, luna influit, 
Man tilfendte alle, fom udmærkede fig ved excentriſte Hands 
linger Patenter, og, omendſtjondt mange hoiligen fornærs - 
medes derøver, bleve de dog udleete.- Da Sberſten for diffe 
Calottifter, Torſac, var død, og Liigtalen (en vittig Critik 
over den akademiſke Stiil), ſom Calottifterne holdt ham, 
var bleven confifferet, ilede Garbdeoberffen -Aimon til Mars 
ſchal Villars, beklagede fig og tilføjede til Slutning: “Mon— 
feigneur ſiden Alexanders og Cæeſars Tid have Calottiſterne 
ingen anden Befeytter havt end Dem”; og Confifcationen. 
ophævedes. Imidlertid bleve diſſe Herrer fnart for overs 
modige og angrebe felv fremmede Miniftre og Kongen og ſaa⸗ 
ledes tog Regimentet Ende, , 

Calpe, een af Herkules Stotter, den europæifke, det 
nuværende Gibraltar, Den paa den afrikanſke Kyſt liggende 
kaldes Abyla. 

Calprenede (Gautier de Coftes de la), født i Tol⸗ 
gou i Gafcogne, død i Paris 1673 ſom kongelig Kammer— 

* 

herre, er Een af de Skribenter, ved hvilke et nyt Slags | 
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meget vidtløftige, langt udtrukne Ridderromaner bløde Mode. 
Begivenheder af den græffe og romerſte piftorie bleve udar— 
beidede ide gamle Ridderromaners Aand og Maneer, faales 
des at. Fun Naͤvnene bleve græffe og romerſte. Af Calpre— 
nede har man Gasfandra i io Bind, Cleopatra i 12 
Bind, Faramund i 7 Bind, hvortil fr. v. Vaumoriere 
har giver en Fortfættelfe i 5 Bind. Forfatteren erhvervede 
fig et ſtort Rygte i fin Tid, og man kan ikke nægte at hang 
Arbeider udmærfe fig fremfor de fleſte andre af det Slags. . 
Forfatteren . mangler ci. Indbildningskraft og man finder 
manage, veltegnede Characterer. Havde C. ſtrevet med min— 
dre Jil, havde han kunnet levere bedre Verker, men han 
fÉrev omtrent ligeſag hurtigt fom han talede. Desuagtet ere 
Begivenhederne . flætfede i hverandre med megen Kunſt, 
Sproget er ei almindeligt og det Hele, faa langtrukket det 
er, ei uden poetiſt Verd. Hens Cleopatra er uagtet fine 
mange Synderligheder ef Meſterſtykke det Clags. J Even—⸗ 
tyrlighed har hans Kone overgaaet ham i fin Roman: Les 
mouvelles ou les divertisfements de la Princesfe Alcidiane. 

Calpurnius eller Julius, en Idyldigter fra det 3die 
Aarhundrede, af hvem vi have 7 Idyller, der ei ere uten 
Fortjenefte og nærme fig Virgils, fom de dog maae ftaag 
tilbage for i Elegans og Reenhed. 

Calvariebjerget, Golgatha. Dette i den evan= 
geliſte Hiſtorie beromte Sted, der fortum lage udenfor Ses 
ruſalem, er nu indfluttet inden Stadens Mure. Paa ſamme 
ftaaer ven ftørfte og fornemfte Kirke i Palæftina, fom den 
hellige Helena, Keiſer Conſtantin den ſtores Moder, gav Or— 
dre at. bygge. 

Calvin (Johan) eler Chanvin, Gian af det råde Wars 
hundredes Reformatorer, var født iNoyou ten ode Juli 1:09. 
Gang Fader Gerard Chauvin var Bødker og beſtemte fin Søn 
til den geiftlige Stand. Vi erfare af et Brev fra Calvin 
jelv til Biſtoppen af Noyon, Elaude d'Hauget, at han 
Eyldte denne Prælats Familie fin forſte Underviisning og en 
Liberal Opdragelſe. Han var neppe 12 Aar gammel før han 
allerede fik Indkomſterne af et geiſtligt Embede i fin Zætres 
neſtad. Ser Aar efter fik han et Kald, ſom han dog ſnart 
byttede med et andet, Ved fine Velynderes Gunſt havde 
Calvin ſaaledes betydelige Indkomſter, medens han ſtuderede 
i Paris, Her gjorde han Bekjendtſtab med fin nogle av 
ældre Landsmand Pierre Robert Olivetan, af hvem 
han modtog den førfte Spire til den nye Lære, fom begyndte 
at udbrede fig i Frankerig. Herved fandt han fig bevæget 
Mil at forlade Theologien og ſtudere Jura, re i Orleans og 

2 
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fidben i Bourges. Han gjorde hurtige Fremføridt og lærte 
tillige det græffe Sprog af Meldior Volmar, fom forøgede 
hans Tilboielighed til ben nye. Lære, 1532 fom han til 
Paris og gav Slip paa fine geiftlige Indkomſter. Han uds 
gav ſamme Aar en latinſt Commentar over Senecaé to 
Voger de Clementia øg kaldte ſig med det latinſte Navn Jo— 
hannes Calvigus. ar 1533 maatte han flygte fra Paris, 
da. hang Ven Michel Cop, Mector ved Univerſitetet, blev tils 
talt for en om den nye Lære holdt Tale og Calvin - miss 
tænkteg for Deeltagelſe i ſamme. Bed et lykkeligt Tilfælde 
undgik han at hæftes og begav fig til Du Tillet, Canonicus 
i Angouleme, hos hvem Han rolig fortfatte fine Studeringer 

og begyndte at ſamle Materialier til fin to Aar efter ud» 
komne chriſtelige Underviisning. Derfra gif han fil Nerac 
til Dronning Magzsethe af Mavarra, Frants 1ftes Soſter, 
der ei faa. meget af Tilbøtelighed til den nye Lære, ſom af 
Kjerlighed til Videnſkaberne, tilftod adſkillige Lærde, der for 
deres Meningers Skyld maatte forlade Frankerig, et ſikkert 
Tilflugtsſted. Calvin blev meget vel imodtagen af bende 

» øg lærte her at kjendte adfgillige Mend, der fiden bleve nyt⸗ 
tige for hang Partie, vendte tilbage til Paris, men maatte 
1534 igjen forlade Frankrig. Han gif til Baſel og udgav 
der fin chriſtelige Underviisning, fom de i Frans 
kerig grufomt Forfulgtes og fil Baalet Domtes Troesbekſen— 
delfe, for at befrie dem fra den af politiſte Grunde udbredte 
Bagtalelfe, af de vare Oprorere og Anabaptiſter og havde 
Intet tilfælleds med den lutherſtkte Lere. Det lader fig ei i 
Korthed fremfætte, hvor meget han gik videre end Luther i 
Læren om den frie Billie, Tilregnelfe og gode Gjerningers 
Fortjeneſte; lettere fan man angive be driftige Slutninger, 
han drog af fin Lære. Han beftrced ei alene Pavens Overs 
herredømme, men og en almindelig Kirkeforſamlings Ane 
feelſez; en Biftop eller Præft er for ham intet fynligt Hoved 
for Kirken; han antager intet -andet Løfte end Daabens; og 
Fun to Gacramenter, Daabens og Nadverens og diſſe bes 
tragter han ei ſom aldeles nødvendige til Salighed. Meſſen 
er ham en Vanhelligelſe og Helgenes Tilbedelſe ÄAfgudstjeneſte. 
Dette Verk udkom førft paa Latin, men fiden paa Franſt og 
blev næften hvert Aar udgivet af ham, forbedret og formeret. 
Robertus Stephanus beførgede den fuldftænbigfte ude 
gave 1559. Den foranfatte Præfatio ad Christianissimun. 
regem, qua hic ei liber pro Confessione fidei offertur, 
kunde imidlertid ci ſtandſe Religionsforfølgelferne i Frankrig, 
hvortil Frants ifte, der var langt fra religiøs Fanatisme, 
blev forledet af pelitiſte Henſigter. Calvin gif derpaa til 
Italien for at prædike fin ære og fandt 'gunftig Modtagelfe 
hog Hertuginde Renata af Franfrig, Ludvig 12tes Datter, 
29 Herkules af Eſtes Gemalinde, ſom fiden antog hang Lære 

* 
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bog maatte han redde fig fra Aoſta, hvor man optagede ham, 
vet en hurtig Flugt og tom i Midten af 1536 igjen til Paris. 
Da han ei var ſikker der, befluttede han at gaae til Baſel og 
tog Weien vover Genf, hvor den nye Lære var indført ved et 
Dekret af Regjeringen og hvor Farel var virkſom for bens 
Udbredelfe, Dette bevægede Calvin til at forene fig med ham, 

- ba han ef funde finde noget gunſtigere Sted, af udbrede Kire 
kereformen efter fine Grundſetninger og blive Hovedet for 
famme. Man overdrog ham Fort derpaa at give theologiſkt 
Underviisning, hvormed han ene beffjæftigebe fig, medens Farel 
talede fra Præbiteftolen.. En ikke mindre ivrig, men vel 
mindre duelig Geiſtlig, med hvem de havde forenet fig, pag⸗ 
brog dem en Mængde mægtige Fiender, ſom tilſidſt ſtyrtede 
dem: Xnledningen hertil var følgende, Grnfermenigheden 
betjente fig ved Nadveren af fyret Brod, havde fjernet 

- Daaben fra Kirken og havde affgaffet alle Feſte uden Søns 
dagen. Diſſe Nyheder billigebes ri af Gynoden i Lauſanne; 
Magiftraten i Genf forlangte af Farel og Calvin at de fulde 

rette fig efter dens Dom, og, da de vægrede fig, befalede man 
bem at forlabe Staden inden tre Dage, Dette føcede & 
April 1538. De gif til Bern, og, da Vernermagiſtratens 
Beftræbelfer ligeſaalidet ſom Zuͤricherſynoden formaacde af 
bevirke deres Tilbagekaldelſe, begav Calvin fig til Stras— 
burg, hvor Luthers Lære alerede for ti Aar fiden var præ-z 
diket af Bucer. Denne modtog ham meget vel og lod ham 
udnævne til Profeffor i Theologien. Han fik ogfaa Til— 
ladelſe at oprette en franfg Kirke, der blev meget betydelig 
ved den fore Mængde, fom flygtede fra Frankerig. Uagtet 
den ſtore Agtelſe hvori ban her ſted, var hans Die dog ſtedſe 
henvendt til Genf, hvis Indb., han i to Skrivelſer formanede 
at blive hans Lære troe, da Cardinal Sadolet indbød den 
at vende tilbage.i Kirkens Skjod. Her udgav Calvin 1640 
fit Skrift om Nadveren, i Hvilket han føgte af gjendrive faa=- 
vel Lutherg Mening, ber fog bette Sacrament i bogſtavelig 
Betydning, ſom Zwinglis, der forklarede det ſymboliſt. 
Forſt ved en 1549 i Zuͤrich holdet Konferents erklærede ban 
fig ubetinget for den fidftes Mening, Endelig lykkedes der 
hans Venner i Genf at bevirke hans, Tilbagekaldelſe Mai 
15415 der blev fendt en Deputation fil Magiſtraten i Sfrag- 
Burg for at bede om hans Tilbagekomſt. Men da Calvin var 
bleben udnævnt til Deputeret paa Rigsdagen i Frantfurt, og 
fiten maatte bivaane Raadſlagningen i Regensburg, faa kunde 
han førft i Sept, fomme til Genf. Dette Ophold tjente 
Fun til endnu mere at forøge hans Anſeelſe. Han forelagde 
Raadet fin Plan til en nye Kirkediſciplin, hvilfen ſtrax blev 
antaget og publiceret i Movbr. Ifoelge ecn af diffe Forord— 
ninger, dannedeg et Conſiſtorium, ber beftod- halv af Geiſt— 
lige halv af Legmend, ”for at vaage over der rene Leres 
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Vedligeholdelſe og gobe Seders Udøvelfe”, Dette kaldte 
Enhver til Regnffab for de ubetydeligfte Handlinger og 
Taler, og henviſte de Tilfelde, hvor Rirkeſtraffe ei vare 
tilſtrekkelige, med fin Betenkning til Raadet. Gaaledeg 
gjore Galvin fig til Herre over alle Genfernes Handtinger 
og Meninger. ang. Aand herſtede utelutiende i Raadet 
fom i «+ onftftoriet, og Dommerne toge aldrig i Betænfning 
at ftroffe Enhver, der movdfatte fig ham. Saaledes blev 
en Ovrighe sperfon affat og domt til to Maaneders Fængs 
ſelsſtraf »fordi hans Levnet var uregelméssſigt og hån flod 
i Forbindelfe med Calvins Fiender“;z faaledes blev Jacob 
Gruet halshugget, ”fordi Han havde ſtrevet ugudelige 
Breve. og ufædelige Vers og føgte at ſtyrte Kirkeindretgin— 
gerne.” Med umme Strenghed demtes Meninger, Det 
er bekjendt, hvorledes Midael Servet paa fin Reiſe 
igjennem Genf blev hæftet og paa Calvins Anklage levende 
Brændt, fordi han havde angrebet Treenighedens Myſterium 
i en Bog, der hverken vat fÉceven eller trykket i Geuf. Der 
kunde anføres talrige Exempler paa den blinde og”fanatifte 
Joer, han havde indgydet Obrigheden i Genf til gode Gærders 

' øg den vene Læris Vedligeholdelſe. Ogſaa i Genfernes 
Borgerlige Lovgivning og Regjeringsform foretog han For⸗ 
andringet, hvorved Endeel flygtede Franſtmend bjalp ham, 
Fil nyttige Studiers Befordring oprettebe han det af hans 
Ven Theodor Veze faa heldigt beftyrede Akademie. Man 
mage forbaufes over alle de Arbeider, hvormed Calvin bes 
ſtjeftigede ſig under fit Ophold i Genf. Han pradikede 
næften daglig, gav tre Gange ugentlig theologiſt Underviis— 
ning, bivuanede alle Conſiſtoriets Muadflagninger og alle 
Prædifefelffabets Forſamlinger og var Sjælen i alle Be» 
flutninger. Ligeſaa ofte ſpurgt til Raads om juridiffe ſom 
theologiſte Gjenftande fvarede han Alle. Og dog havde han 
Tid til politiffe Underhandlinger for Republiken, til en 
Mængde Skrifter for fine Meniagers Forfvar, af hvilke 
hang Commentarer over Bibelen ere de vigtigfte, og til en 
Correſpondents over hele Europa, fornemmelig Frankerig, hvor 
Kan paa enhåer mulig Maade føgte at udbredte fin Religion. 
Foruden hans trykte Prædifener, eier Genferbibliotheket 2025 
i. Manufcript og ſaavelſom Bernernes adſtillige utrykte 
theolegiffe Afhandlinger. Skjondt Calvin i væfentlige » 
Punkter afveeg fra Luther, faa bleve dog hans Tilhængere 
af Catholikerne et ſtjelnede frå Luthers og i Frants iſte og 
Henrik den Edikter betegnede med dette Navn. Selv be— 
tragtede de vel Calvin fom bereg Overhoved, dog uden at 
anſee fie forffjclige fra Luthers Tilhængere. Den formelige 
Apftilelſe fandt førft Sted efter Gamtalen i Poiffy 1561, 
hvor Calrins Tilhengere foruten nogle andre fornemmelig 
forkaſtede den Iode Artikel i den augsburgſte Confeſſion og 
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antoge Navnet Calviniſter. Calvin døde den 27 Mai 1564 
t fit 55 War. Han havde en ſoag Conſtitution og var plaget, 
af hyppige Gygbomme, Migrene og Koldfeber forlode ham 
næften. aldrig, desuden havde han hyppige Anftød af Gigt, 
J GStraghurg havde han 1539 giftet fig med Enken Idelette 
de Burie; med hende havde han en Son, fom døde tidligt, 
Efter ſin førfte Kones Død 1549, giftede han fig ei mere, 
Han var weiſom og ftræng i Sæber, men af en mørk og 
ubøjelig Sindsſtemming. Han kjendte et Venſtabets Søde 
hed, og havde ingen anden Lidenſkab end den at faffe fine 
Meninger- Seieren. Faa vare hans Lige i Uegennyttighed. 
Han havde en aarlig Indkomſt af 150 Franfer, 15 Maal 
Korn og to Fade Viin. Vardien af hans Efterladenſtab i 
"Bøger, Møbler og Penge overfteeg ikke 125 Daler, Hans 
Character. var intolerant og taalte ingen Modſigelſe. ””Jeg 
har”, Ærev-han til, Bucer, ”ingen haardere Kamp mod mine 
Feil, fom ere ſtore og talrige, end den, Jeg maae udholde 

mod min Utaalmodighed. Dette glubende Dyr er Jeg endnu 
ikke bleven Herre over”. Tonen i hang polemiſte Skrifter 
er næften altid haard og blandet med Bitterhed og Foragts 
Det lykkes ham ei altid af ſtjule den Følelfe, han har af 
ſin Overlegenhed. Som Theolog ſtod Galvin ei tilbage for 
nogen af fine Samtidige i dybe Kundſtaber, Skarpſind og & 
den Kunſt at fremſtille en Gjenſtand klart; ſom Skribent 
fortiener han ſtor Moes. Hans latinffe Værter ere ſtrevne 
med megen Methode, Abel og Correcthed. Desuden var 
han og en ftor-Retslærd og en duelig Politiker. Men alle 
diſſe Egenſkaber vilde ci været tilſtræekkelige til at gjøre 
ham til Hovedet for et eget Religionspartie, hvis han ei 
med ſtor Driſtighed havde forkaſtet Jagttagelſen af alle 
Ceremonier. Derved vandt han paa den ene Side mange 
Dannede og gav de mindre Dannede et let Midbel i Paanden 
til at betegne deres Udffillelfe fra Modpartiet, uden at 
indlabe fig i. Sagen felv, hvortil de hverken havde Tils 
baielighed eller Duelighed ” 

;. Calydost, tidligere Faldet Wolis, en Stad i Wtolien, 
berømt af Kong Oeneus, det calydoniſte Vild— 
fbiin, Deianira og Herkules, Da Qeneus, faa fors 
tæller Mythebiftorien, engang havde bragt alle Guderne e£ 
Offer, men glemt Diana, udfendte "denne af Hevngjerrighed 
et frygteligt Vildfviin, der ødelagde paver og Marke. 
For at nedlægge dette Uhyre ſammenkaldte Oeneus's Søn 
Meleager, Grækenlandse tapreſte Helte. Skoven, hvori bet 
opholdt fig blev omgivet med et Net og Hunde indflupne 
for at jage det sp. Raſende foer Vildſoinet fra fit Leie og 
betegnede fin Vei med SDdelæggelfe. Echion ſom førft flyn= 
gede ſit Kaſteſpyd, forfeilede det, ligeſaa Jaſon. Mopſus 
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fraf vel, bog uden at faare det. Eupalamon og Welagen - 
bleve kaſtede overende af Vildfvinet, Enæfimué blev faaret 
og Neftor tvungen til at klavre op tet Tree. Atalanta 
faarede det førft med en Piil bag Øret. Ancæus, fom gik 
bet imsde med fin Stridoxe, blev Bugen opreven pads 
Theſeus traf en Eeg og Jaſon ſpiddede en Hund til Jorden. 
Endelig traf Meleager det, faa Spydet blev fiddende i dets 
Ryg, hvorpaa de Opvrige gandffe nedlagde det: Foruden 
den fornævnte omkom ogfaa Hyleug herved; men Eurytion 
blev af Vanvare dræbt af Perſeus. Meleager forærede Atas 
lanta, fom Han elffede, det ham tilkjendte Skind af Vilds . 
fvinet, fordi hun havde bibragt det det førfte Eaar, 5 

Camaldulenfér,- fee Orden. 

Camayen. Kremftilingen af en Gjenſtand med een— 
eneſte Farve, hvorved blot Lys og Skygge iagttages, kalbdes 
Camayen. Fremſtillinger med to, eller tre Farver, hvorved 
man ei fænfer paa de naturlige Farvers Efterligning, faaer 
osſaa dette Naun. 

Cambaceres (FJ. J. Regis af) Hertug af Parma 
og Erkekantsler af Franferig, var født i Montpellier af en 
anſeelig Retslerds Familie og blev Parlamenteraad: i Tou⸗ 
louſe. Efterat han i Revolutionens Begyndelſe havde udfort 
adſkillige Statsforretninger, blev han i Sept; 1792 udnævnt 
fil Convents Deputeret. Han arbejdede meget i de forffjellige 
Commiſſioner og beføjeftigede fig fornemmelig med Rets— 
faget... Den Tate Dec. paalagde man ham at fpørge Ludvig 
16te hvem fan vilde vælge til ſin Forfvarer og befluttede ag 
den algte Raadgiver ſkalde have frie Adgang til Kongen. 
J Sean. ,1793 erflærede han Ludvig for fyldig, men gjorde 
Conventet den Ret ftridig at dømme ham. Han voterede 
Heftelfe og : Døden i Tilfælde af et fiendtlig Indfald. Den 
24 Fan. udnævntig han til Sekreteer. Gom Medlem af 
Velfærdscommiffionen titkjendegav han i Forſamlingen af 26 
Marts Dumouriez's Forræderig, JAuguſt og Oct. 1793 fore⸗ 
Lagde han den førfte Plan til en borgerlig Lovbbog, hvor 
Datidens demofratiffe Ideer udtalte fig. IF et opfnapyet 
Brev fra Antraigues ſtode de Ord: ”Feg undres flet ikke 
over, at Gambaceres er iblandt dem, der enſte Hongedommet 
tilbage, Jeg Fjender ham 2c.” Cambaceres gjendrev den 
Beſtyldning, fom deraf kunde tages mod ham, Convenfet 
befalede at late hang Tale trykke; men hans republikanſke 
Anſeelſe havde dog faaet et Stød, og han blev ei anfat i 
Directoriet, for hvilket han var optegnet. Han traadde i de 
50088 Raab øg forelagde en nye Dlan til en borgerlig Lovbog. 
Den 20 Mat 1797 gif han ud af Raadet og efter Revolutionen 
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den 19 Juni 1799 blev han ophoiet eil sake Den 
18 Brumaire "blev han anden Gonful og tiltraade fin Poſt i 
December. Han lod Retsforvaltningens Organifation værge 
Hoͤvedgjenſtanden for ſin Beſtjeftigelſe. Efter Napoleons 
Thronbeſtigelſe blev han Rigsbicekantsler og derpaa Stor⸗ 
officier af Wrestegionen og erholdt 1803 ten preusſiſke røde 

og forter Orns Orden. I Aaret 7803 ophsiede Napoleon 
ham til Hertug af Parma. Bed Bourbonnernes Gjenind⸗ 

fættelfe; er: han” forviiſt drantetig; fom den ber har ſtemt 
for Ludvig "16068 Død, 

Cambrai, eller Camerich, en flor, ſtæerk befættet 
Stad med et Erkebiſpedomme ved Schelde, i de frauſte 
Nederlande eler Mord - Departementet. Derfra kommer det 
unter Navn af Kammerdug bekjendte Lærred. Indbyggernes 
Antal "beløber fig: fil 16000. Freden fil Cambrai ſluttedes 
1529 mellem Keiſer Carl zte og Kong Frants den iſſe af 
Frankrig, ved Mægling af Frantſes Moder, Lovife og Carls 
Tante, Margrethe; ſom dengang beftyrede Nederlandene; 
Freven kaldes og derfor la paix des dames, 1508 fluttedes 
her et bekjendt Forbund imod Venedig, og 1724 aabnebdeg 
en: Congres mellen Keiſer Carl 6te og Pbiliv 5, der dog 
ſnart gif overftyr,  Feønelon var Erkebiſtopi Cambrai og 
efter. Ham den berygtede Cardinal Dubo ig, , 

Cambridge, et Grevæab i England i det gamle 
Oſtangeln, 90 000 Indb. og megen Agerdyrkning og Qvægs 
avl. Kongens 70e Son, Adolph Frederik (født 1774) har 
Titelen Hertug af Cambridge J dette Grevſtkab er Staden 
Cambridge med et betjendt Uuiverfitet, 

Cambyfes, Søn) af Cyrus ogCaffandana blev 
Medernes og Perſernes Konge efrer fin Faders Død 529. 
Strax efter fin Thronbeſtigelſe foretog han fig et Angreb 
mod Esgypten,  flog den ægyptiffe Konge" Pſammenit, 
erobrede efter en. kort Morſtand Hovedſtaden Menphis og 
underkaſtede ſig inden 6 Maaneder hele Landet, Nu vilde 

Cambyſes fende'en Flaade mod Carthago, erobre Wthiopien 
og bemægtige. fig Jupiter Ammons Tempel, Det førfte af 
diffe Foretagender kom ei iftand, da den med Phoeniciee 
bemandede Flaade ei vilde adlyde; den mod Xmonitterne 
udfendte Armee omkom i Sandorkenerne, og den spær, i 
hvis Spidſe Cambyſes felv var brudt op imod Sthiopien, 
blev ved Hunger tvungen til at trætte fig tilbage. Uden 
Skaanſel øvede Cambyſes nu de ftørfte Gruſomheder: da 
han ved fin Ankomſt til Memphis fandt WÆsypterne ifærd 
med at holde en Feſt til Wre for. deres gjenfundne Apis, 
troede han, man glædede fig over hans Uheld. spar kod den 
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hellige Ore bringe for fig, dræbte ben med fit Sværd; men 
Spræfterne lod han pitffe med Riis. For at glemme fin 
org, overgav-fan fig fil umaadglig Nydelſe af Biin. Intet 
Forhold var ham helligt i hans” beſtandige Orukkenſtab. 
Dan lod dræbe. fin Broder Smerdis, om hvem han havde 
havt en foruroligende Drøm; han dræbte fin. Soeſter og 
Gemalinde Atoſſa ved Stød med Foden fordi hun græd over 
Swmerdis. Slige Handlinger vakte almindelig Forbittrelfe 
imod ham, En Mager benyttede fig af denne Misfornsielſe 
og bemægtigede fig Thronen under Mavn af Smerdis, hvis 
Dad man havde dulgt. Cambyſes vilde gaae fil Sufa for 
at afftraffe ham, men faarede fig i Hoften med fit Sværd, 
da han vilde ſtige til Heſt. Han døbe af dette Gaar t 
Ecbatana 522 uden at efterlade Børn. 

Camee, egentlig em ſkaaren Steen, ber har to Lag 
af forÆjellig Farve, hvoraf den ene udgjør den ophoiede 
Figur, ten anden Grunden fil den. Fordi man almindeligt 
bruger Onyrer, faa kaldtes ophsiet udſtaarne Onyxer ogt 
egn endnu bidtløftigere Betydning alle koſtbare ophoiede ud— 
ſkaarke Stene Cameer. En af de meeſt berømte er Auguſts 
Apotheoſe. 

Camener eler Camoener, kalder man Muferne, 
Egentlig var Camena eller Carmenta en Guddom for Ita— 
liens ældfte Beboere. og. Symbol paa den høtefte guddom— 
melige Viisdom Numa indviede &Gamen:rne en Kilde og 
en £und, og derfor bleve de forverlede med Muſerne. 

Camera obſcura (mørkt Kammer) Falder man 
enten et gandfke tillukket Verelſe, hvorind Lyſet fun kan 
falde igjennem en lille rund Aabning, eller en efter Optikens 
Regler indrettet Kaffe, hvori Gjenſtandene udenfor, f. Ex. 
bet ſoranliggende Landffab vifer fig formindſtet. Et ſaadant 
Camera obfcura tjener déels til Moerſtab, deels fan man 
betjene fig beraf tilat tegne Landſkaber. 

Camerar ius (Joachim), Cen af Tydſklands ſtorſte 
£Litteratorer og Polyhiſtorer, ſom bidrog ſordeles meget 
til Kunſternes og Videnſkabernes Fremſkridt i det 15de 
Aarhundred, deels ved Udgaver og Overfætteifer af mange 
Latinffe og græffe Forfattere med Comentarer, deels ved 
forffjellige clasſiſte Værker, deels ved at give Univerſiteterne 
i Leipzig og Zubingen ſamt det academiffe Gymnaſium i 
Nuͤrnberg «nr nye Organifation. Han havde desuden ſtor 
Deel i fin Tids religtoſe og politiffe Anliggender og be— 
troedes mange Underhandlinger. Hang Kundſkaber, Maa— 
dehold og Viisdom, hans Garacters Energie ſamt hans blide, 
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overbeviſende Veltalenhed erhvervede ham be meeſt udmær: 
kede Perſoners Ygtetje; blandt diſſe vare Carl'r, Ferdinand 
afte og Marimilian 2den. Alle Lærde tragtede efter hang 
Venſkaͤb. Ingen af hans Samtidige forſtod faa fuldkommen 
det græffe og latinſte Sprog ſom han cer har leveret ſaa 
troe og elsgante Operſettelſer. Han var Grammätiker, 
Digter, Taler, Hiftorieffriver, Medieiner, Naturkyndig, 
Mathematiker, Aſtronom, Antiqvar og Theslog "Han var 
født is00 i Bamherg, hvor hans Fader var Senafor. Håks 
gamle Familienavn var Liebhard, men forvandledes til 
Gamerarius fordi hans Forfedre havde været Kammermeſtre 

' ved Hoffet. IF fit 13de Aar var han alerede faavidt i fine 
Studeringer, af hang Lærere erklærede, de ei kunde lære ham 
mere. fang Fader fendte ham derfor til Leipzig, hvor han 

"under Richard Crocus ftuderede det græffe Sprog, til hoilket 
han havte overordentlig Lyſt, og,i en Alder af 16 Aar traadde 
han ofte frem i fin Lerers Sted, naar denne var nødt til åt 
være fraværende, Efter 5 Wars Ophold i- Leipzig” gik han 
1513 til Erfurt, hvilken Stad "han forlod 7321 formedelſt 
de herſkende Uroligheder og Peſt. Luthers og Melanchtons 
Rygte bevægede ham fil at gaae til Wittenberg, hvor hon 
vandt den fidftes hele Venſfab. J fit 24 Aar udgav han -fit 
førfte Værk, en latinſt Overfættelfe af cen af Demoſthenes 
Taler; Aaret derpaa udfom hans BemærÉninaer over Citeros 
tufculanffe Queftioner, hvorved han føm i Brepvexling med 
Erasmus. 17525 forlod han Wittenberg for Krigens Skyld 
og bereifte Preuſſen hvor han modtog det hoieſte Beviis paa 
Agtelſe. Da Senatet i Nurnberg bad Melanchton at Lanne 
en Lereanſtalt denne Stad, blev Cammeraͤrius af ham 
anfat der fom Lærer i det græffe og latinſte Sprog. Aar 
1526 udnævnte Rigsdagen i Speier, Grev Albrecht af 
Mansfeld til Gefandt hos Keiferen og Gamerarius til 
hans Sekreteer. Han vår meget glad ved at fre Spanen, 
men han kom kun til: Eſlingen, da Geſandtſtabet blev opfåt. 
1530 udnævnte "Murnbergs Senat ham til Deputered ved 
Rigsdagen i Augsburg. Han deeltog med Melanehton i at 
forfatte den augsburgſke Confesſion, og overgav den tilliges 
med nøgle, andre til SKeiferen. Fire Mar efter valgte 
Nurnbergs Senat ham til Sekreteer, hvilket hæderfulde 
Embede han dog afſlog, da han troede at kunde gjøre mere 
Nytte ved Underviisning og litteraire Arbeider. Hertug 
Ulrich af Wurtemberg kaldte ham for at give de ſtjenne 
Videnſkabers Studium ved Univerfitetet i Tuͤbingen mere 
Fortgang; ban ſtrev 'herfor fine Elementer i Rhetoriten, 
Nogen Tid efter anmodede Henrik og Morig af Sachſen ham 
om af give Univerfitetet Leipzig en nye Organifation. Han 
tilligemed Caſpar Borner forfattede Statuterne til ſamme og 
han foreftod bet længe ſom Rector og Decanus. 1555 gif pan 



44 Cam 

paa nye ſom Deputeret til Rigsdagen i Augsburg og derfra. 
meb Melanchton til Nuͤrnherg for af underhandle om abdffillige 
Religionsgjenſtande. Følgende Aar fulgte han Melanchton 
fil Rigsdagen i Regensburg. 1557 miftete fan fin Ven , 
Melanchton, hvis £evnet han har beffrevet tilligemed Res 
formationens Hiſtorie. Siden udgav han Melandtons 
Breve, fom ere af ftørffe Vigtighed for den Tids Hiſtorie. 
Gamerariug var 68 Mar gammel, da Marimilian den 2den 
indbød hem til Wien for af raadflaae med ham om adſtil⸗— 
Lige kirkelige Anliggenheder. Han vendte tilbage med rige 
Foræringer. FI fit 74de Aar blev han angreben af en 
Sygdom, ber ſyntes at komme af Steen, dog vilde han et 
underkaſte fig nogen Operation og forbød at opføjere fit 
Legeme efter fin Død, fom indtraf i Leipzig 1574. Han vsere 
af Maturen alvorlig og talede Lidet felv men fine Børn. 
Uſandhed hadede han over lt og taalte den ei engang t 
ECpøg Hang Strifter beløber fig til 150, meeſt Overfættelfer 
af det Greſte og Latinſte; desuden har han fÉrevet latinſke 
og græffe Digte og elleve Bøger fortrolige Breve. Han 
efterlod fem Sønner, blandt hvilke Foadim Gamez 
rarius, født i Nuͤrnberg 1534, var Cen af ſin Tids tærdefte 
Læger og Botaniker. Efterat have ſtuderet Medicinen i 
Wittemberg, Leipzig og Breslau, reiſte han til Stalien, 
hørte der de beromteſte Profeſſorer og promoverede i Bos 
logna. Da han 1564 var fommen tilbage til Nurnberg, 
begyndte han at udøve fin Videnſkab med Held. Han be— 
nyttede fin Anſeelſe til at formaae Magiſtraten til Stifs 
telfen af en medicin Læreanftalt 1592; ved denne blev han 
Oekanus til fin Død, Han yndede Botaniken fremfor Alt 
og foretog fig at udgive adffillige ftore Verker. Han anlagde 
en Gave, hvor han dyrkede en Mængde fjeldne Planter, og 
fparede Hverken Møie eller Bekoſtning for at ſamle Mate— 
rtalier« Af Caſpar Wolf i Zurid Ejøbte han Conrad. Gesners 
koſtbare bataniffe Bibliothek og HaandfØrifter. Herved fandtes 
en Samling af 1500 Planter i Træfnit, hvilke Camerarius 
benyttede og forøgede ved Afbildninger af ſjeldne Planter, 
fom man fØylder ham Kundffab om, Diſſe Afbildninger 
anſees med Rette for de fuldkomneſte, ber ere udførte é 
Tree; og ſtjendt de i det Hele ere formindføede tjener dog 
den i naturlig Størrelfe hosfoiede Afbildning af Blomſt og 
Frugt til en rigtig Maaleſtok. Dette var Gesners Opfindelfe, 
hoilken man fan betragte ſom Oprindelſen til den Reform, 
ber fiden foregiE med Botaniken. Foruden dette Vark for» 
fattede han endnu adſtillige andre i Botaniken og bøde i 
Nuͤrnberg 1598. Flere af denne Familie have havt betys 
delige Fortjenefter af Medicinen. 

Cameron (Johanna eller Jenny), den engelffe Præ- 
tendents Elſtede, var en ſtotſt Adelsmands Datter og er 
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bleven berømt ved mangehaande Rygter. Hun hadde et 
fyeigt mandigt Naturel; hendes. Beſlagtede fendte hende til 
et Klofter i Paris, hvor hun doß fnart begik de ftøvfte Ud— 
foævelfer og reifte omkring med fine Elſtere forkledt ſom 
Mandfolk. Een af hendes Slægtninge fif hente opſpurgt 
og fendte hende til hendes Broder i Skotland, hoor hun er—⸗ 
hvervede fig almindelig Hgsiagtelfe ved fin Vittighed, For— 
ftand og tilfynelådende gode Levemaade. Efter fin Broders 
Død beftyrede hun fin umyndige Fetters Godſer. Ved denne 
Tid kom den ungé Prætendent til Skotland og hendes hele 
Familie tog hans Partie. Han forlangte derfor og at den 
unge Cameron ſtulde med fine Folk indftille fig under hans 
Faner. Jenny paatog fig denne Forretning iſtedet for fin 
enfoldige Fætter, fatte fig til Heſt og tilførte Pretendenten 
250 vel øvede Mand, Hendes ualmindelige Livlighed var 
Varfag i åt Prætendenfen bad hende at blive hos fig i Lei— 
ren og han kaldte hende Oberft Cameron. Han tilbragte 
daglig nogle Timer i hendes Selffab, faa man holdt hende 
for hans Maitreſſe, og han var netop i hendes Selféab, da 
han fik Efterretning om at Hertugen af Cumberland mars 
ſcherede imod ham. Hun blev fangen af de engelſke Tropper 
og ført til London, hdor hun dog blev løsladt; fra den Tid 
hørte man intet mere om hende. : 

Camillus (marcus Furius), Cen af Roms berøm- 
fofte Helte, valgtes 353 efter Roms Bygning til Folketribun 
og deeltog i den lange Beletting for Veii. Tre Aar ſildi— 
gere beflædet med denne Verdighed, marſcherede han imod 
Xalifferne, Efterat han var bleven Cenſor foreflog han den 
Lov, at ugifte Mandfolk fulde ægte deres Enker, ſom vare 
faldne i Krigen. Efter Krigstribunerneg Atilius og Genni— 
cius's Nederlag for Veii ved Zufcierne, blev Camillus uds 
nævnt til Dictator. . Han flog Faliſterne, Capenaterne og 
Tufcierne, rykkebe for Veii og bemægtigede fig Staden bed 
en underjordiſt Vei, efterat den i ti Aar havde trodfet 
Roms Vaaben. Folket, fom fun erholdt en Deel af Byttet, 
knurredez og denne Murren tiltog, da Camillus drog i 
Triumph ind i Rom paa en prægtig Vagn med fire hvide 
Heſte. Men Misfornøielfen. ſteeg til det Høiefte, da Dicta— 
toren tilbagefordrede den 10de Deel af Byttet, for at ops 
fylde et Løfte, der var gjort Apollo for Seieren. Efter 
lang Strid fom man overeens om af hellige Guden en 
gylden: Skaal og de romerſte Fruentimmer maatte levere 
alle deres Prydelſer i den offentlige Skat. Ikke længe 
efter blev Camillus udnævnt fil Krigstribun. Han beleirede 
Falerit, hvis Indbyggere havde beſluttet at forſvare fig til 
det Yderfte. En Skolemeſter begtt den Trolsshed, at over« 
levere Camillus de fornemme Faliffers Børn, men Camillus 
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lod håm Hænbeene binde paa Ryggen og Drengene med 
Pibfeejlag drive ham tilbage til Byen. Denne Heimodighed 
bevægede Falifferne til at antøge den romerſke Feldtherres 
Betingelſer og overgive fig. Senatet tillod Camillus at 
beftemme de Overvundnes Skjebne. Iſtedet for at give 
Staden til Priis for Plyndring, lod Camillus fig noie med, 
at ben betalte hans Soldater den tilgodehavende Sold, men 
herved formetede han fine Fienders Antal. Alerede forhen 
havde Gamillus modfat fig det Ferſlag, at befolfe Veii med 
Halvparten af Roms Borgere; han gjorde det ogfan nu, da 
dette Zorflag fornyedes. Som Interrer maatte han fjæmpe 
mod-alle Hadets Forfolgelſer. Folketribunen Lucius Apuleius 
— for at have underſtukket Endeel af Byttet. 
Camillus, ſom forudfaae fin Forviisning, gif frivillig fra 
Rom, omendſtjendt hans Venner tilbøde fig at betale den 
affordrede Cum for ham, Men felv diffe hans Venner 
erklärede, at de ei kunde andet end ſtemme for hans Fors 
dommelſe. Denne foregik 1 hans Fraverelſe. Mindre hoi— 
modig end Ariſtides i ſamme Tilfælte ſtal Camillus have 
bedet Guderne af tvinge hans utaknemmelige Fadreneland til 
Fortrydelſe. Dette Onfke blev hørt. "Den Zalliſke Anfører 
Brennus (fee denne) harde bemægtiget fig. Rom med 
Undtagelfe af Capitolium. Camillus, der vedblev at elffe 
fit. Fædreneland og dengang opboldt fig i Ardea, bevægede 
denne Stads Indbyggere fil at følge fig, gjorde ef Angreb 
paa de forgløfe Galler og flog dem. Romerne, fom. efter 
Nederlaget ved Allia tildeels havde truffet fig til Veii, 
opfordrede Camillus til at fætte fig i Spidfen af dem, men 
han erklærede, at han fun vilde modtage Overanførfelen, 
naar bet romerffe Folk, famlet i Centurier, overdrog ham 
ſamme; ved det romerfte Folf forſtod han Capitoliums Fora 
ſvarere. Pontius Gominius havte Mod og Lykke nok 
til af udføre dette Budſtab. Eenſtemmig valgt til Dictator 
ilede nu Camillus i Spidfen af 40,000 Mand til Capitoliums 
undſetning, da mai: juſt der var i Færd med at kiobe Gale 
lerne bort for 1000 Pund Guld. Camillus vilte et erkjende 
dette Forlig. ”Med Jern, raabte han, ei med Guld, fri» 
kjober Rom fig.” Det kom til Kamp og de flagne Gallier 
forlode "deres Lefer om Natten. Camillus indhentede bem 
ten følgende Dag og erholdt den fultftændiafte Seier. Ingen 
undkom: triumpherende drog Gamillus ind i Rom under Fols 

kets og Hærens Jubelffrig, ber hilſede ham med Navnet 
Romulus, Fadrenelandets Fader og Moms anden Stifter, 
Men Staden var forvandlet til en Uffehob, og Tribunerne 
fornyede det Forlag at udvandre til Veli, idet de tillige ſogte 
at vælfe Folkets Bekymring i Henſeende til Camillus's 
Magt. Senatet tilintergjorde dog deres Henfigt og Camil⸗ 
lus beholdt Dictaturet. Rom blev igjen opbhygget, men 
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Nabofolkene anfaae Hieblikket for gunftigt til at angribe 
Wom. JAquer, Volſter, Etrurer og felv Latiner forenede 
fig med hveranbre. Camillus, tredie Gang valgt til Dicta— 
tor, bevæbnede Alt og kom de af Fienden indſluttede Krigs— 
triöuner fil Hielp. Han ſtak den fiendtlige Leier i Brand 
og gav Soldaterne Byttet til Priis. Derßaa indtog han 

olo, Wquernes Hovedſtad, undertvang Volſterne og tvang" 
Tuſcierne til at drage vort, Han triumpherebe tredie Gang, 

" gav Romerinderne af Byttet, hvad de forhen havde maattet 
afgive til hans Loftes Opfyldelfe, pg traadde efter biffe ftore 
Bedrifter villig tilbage -i Privatftand. Men, da fort derpaag— 
Antiums Beboere angrebe Rom, udnævntes hun til Krigs— 
tribun, fit af fine Colleger Overanførfelen og tog en ſtreng 
Hevn over Fienden. Hans Hæder vafte Titus Manlius's Dida 
undelfe; foruroliget herover valgte Senåtet Camillus endnu 
engang fil Krigstribun. Manlius maatte bukke under, men 
Folket, fom i Forſtaingen glædete fig ved hans Henrettelſe, 
følte fnart Fortrydelfe herover. Man beſluttebe at angribe 
Prænæftinerne, Volſternes Bundsforvanbte; Camillus maatte 
trods fin høie Alder paatage fig Overanførfelen. Det ſyntes 
ham ei raadeligt af vove et Slag, men, da ham; Collega, 
G&G. Furius trængte paa at levere et Clog, lod fan ham have 
fin Villie og forbeholdt fig blot Anforſelen af et Reſervecorps. 
ans Ankomſt reddede den haardtbetrengte Furius; den 
folgende Dag tilfægtede de fig i Forening en fuldftændig 
Seier. Indbyggerne af Tuſculum, imod hvilke han nu brøb. 
op, underkaſtede fig uden Modſtand og erhvervede Moms tabte 
Venſtab igjen. Fjerde Gang valgtes Camillus til Dictator, 
ba te af Folketribunerne Licinius og Sextius ſtiftede Urolig— 
heder, vakte Bekymringer; han frafagde fig bog fnart cm 
Verdighed, fom han dennegang fulde bruge imod Romerne, 
ei mod deres Fjender, Han var alerede 830 Aat gammel, da 
en nye galliff Armee fatte Rom i Skrek. Hun paatog fig 
endnu engang Dictaturet, overfaldt Gallerne, adſpredte dem 
ganbife og erholdt nof engang Triumph. Da nye Uroligs 
heder udbrød, nedlagde Cawillus trods Folketribunernes 
Angreb ei fin Værdighed, før Gjæringen var flillet, Da han 
IpÉkclig havde bevirket dette, lod han bygge Concordianet 
Tempel ved Capitolium, traadde bort fra den offentlige Skues 
plads og døde Aar 389 e. R. B. af en Peft, beklaget af alle 
fine Medborgere, 

Camifarder kaldes de Reformerte i Gevennerne, der 
i Begyndelſen af det i8de Aarhundred modſatte fig de kon— 
gelige Magthaveres voldſomme Fremfærd, da de paalagde 
Dem en alt fer fvær perfonlig Skat. Def kom til en fors 
melig Opſtand. Skattekræverne bleve overfaldne om Natten 
af de Misfornoiede, ſom for af blive ukjendte viſte fig i bare 
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Skjorter — deraf bereg Nabne — udſlebte af deres Senge dg 
ophængte med- ESFatteforfegnelferne om dereg Halſe. Res 
gjeringen lod udſende Tropper for at bringe Orden tilveje 
og ſtraffe diſſe Loldſomheder, men en hvis Gean Cavalier, 
en Bondeføn, ſom en Spaagvinde havde udmærket - fom 
Ifraels Befrier, traadde i Spidfen af Camifarderne og fore 
"ftod deels ved ſin ubegrendſede Anſeelſe blandt fine Tilbæne 
gere, deels ved fine Talenter og fit Mob faa kraftig af mods 
fætte fig ſelb gamle, erfarne Generalers Forholdéregler, at 
man foretraf Underhandlinger. Marſchal Villars ſluttede et 
Forlig med Gavalier, hvori hans Parties Fordringer i det 
Hele bleve tilſtagede og ifolge hvilfet Cavalier felv traadde 
ſom Oberſt i fongelig Tjenefte. Senere Krænfelfer bevægede 
ham dog til at forlade Frankerig. Han gik til England, 
hvor: Dronning Anna médtog ham haderfuldt og anſatte 
ham. Volt aire, fom lærte at kjende ham i London, giver 
ham de hæherligfte Vidnesbyrd. Cavalier ſteeg til General 
og døde ſom Statholder paa Jerſey. 

Cammer eller Kammer har forſtjellige Betydninger. 
Man forftnaer derved en Statsindretning, et Collegium, ſom 
beſt zaer af Deputerede, Contoirchefer, Fuldmægtige og andre 

Perſoner, fom ifær have at beftille med Statsindkomſternes 
Dævelfe, fom og andre Grene af Statsforvaltningen. I 
nogle Lande har Kammeret at beftille med alle Landsherrens 
Indkomſtet, i andre kun med Kammergotferne 2c. Hog 
Smaafyrſter, i Stæder eller Menigheder kaldes de Perſoner 
der have med Indkomſterne at gjøre Kemnere. — Eammer—⸗ 
retten er i forftjellige Lande f. Er. det Preusfifte Navnet 
paa den hoieſte Domftol, der ſtager umiddelbart under Res 
genten. Rigscammeretten i Weglar blev ftiftet 1495 
til Landefredens Vedligeholdelſe af Keiſer Maximilian 1fte. 
J Begyndelſen var den i Frankfurt am Main, forflyttedes 
fiden til Worms, Nuͤrnberg, Augsburg og Speier, og fra 
17093 var den i Wetzlar. Den beftod af een Dommer, af 
to Præfidenter, ſom Keiſeren udnævnte og af Aſſeſſerer, ſom 
foreftillede Migs ftænderne. Diſſe maåtte holde Cammerretten 
vedlige, og hvert Halvaar betale vet beftemte Bidrag, 
Deng Jurisdichion ſtrakte fig til Stridigheder mellem Rigs— 
ſtenderne, Und« rſaatternes Stridighed med deres Regjering, 
og felv til det tydſte Riges middelbare Underſagtters Stri— 
bigheder, naar 'diffe vare af Betydenhed. Dog havde Chur⸗ 
fyrfterne og adfkillige andre fyrftelige Huſe det Privelegium, 
at der ei kunde appelleres fra dem til Cammerretten (jus de 
non appellando). ) 

Cammeralvidenffab, CammeraliftiP, 
tages fnart i en meere indſtranket, ſnart i en vidtløftigeve 

* 
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Betydning. Jaindſtræenket Forftand er den lige betydende. 
med Finansvidenſtab, der fremfætter de Betingelſer efter. 
hvilke Statsformuen ſtal dannes af Mationalformun J 
faa. Fald. indſtrenker den ſig blot til Indkomſters Erhvers 
velfe, Andre ueſtrokke bens Omfang videre, da de ei dlene 
tage Erhvervelfen, men og Indkomſternes Anvendelſe i Be» 
tragtning og ſaaledes drage Statsforvoaltningen ind i denne 
Kreds, der forholder ſig til Finansvidenſtaben ſom Praxis til 
Theorie. I hvad Forffand man tager Cameraliſtik grunder 
den fig paa Videnſkaben om Statsborgernes Erhvervelſeskilder; 
dg hertil høre videre en Mængde uundværlige Hjelpevidenſtaber, 
fom omfatte alle Modeficalioner i det borgerlige Liv, hvilke 
udſpringe af Forhold, hobri Perſonerne, der udgjøre Stats— 
foreningen, ftaae til Tingene. For tydelig at indfee dette, 
maae man fjende den rene og anvendte Statslære i fin hele 
Omfang. | 

Camoens (Luis de); Portugifernes beromteſte Digter, 
var fødr i Liſſabon 1517, Hans Fader nedſtammede fra em 
adelig Familie, hans Moder fra der fornemme Huus Så. 
Han ftuverebe i Coimbra. I hine Tider gjorde man fun 
noget af de Gamles Efterlignelſe. Cambdens Sjæl var be—⸗ 
geiftret af fit "Lands Hiſtorle og fin Tide Sæder; hang 
Ipriffe Digte" høre ligeſom Dante, Petrarcas, Arioſts 
og" Taſſos Værter, fnårere til Ridderaandens Litteratur end 
til den clasſiſte, hvorfor dennes talrige. Tilhængere et vilde 
bifalde Digkerens førffe Skridt paa hans Bane. Efterat 
have fuldendt ſine Studeringer; kom han filbage til Liſſa— 
bon. Catharina af "Attayde indgjød ham den heftisſte 
Kjerlighed. Ofte ere heftige Lidenffaber parrede med ftore 
Naturgaver; Camoens var dette Tilfældet med. Han blev 
forviiſt til Santarem, da hans Kjerlighed indviklede ham É 
Gtridigheder, IF fin Eenſomhed forfattede han adſtillige 
Digte, der udtrykte hans, hele Sjelz; man Ban endnu i dem 
finde Gangen i hans Piſtorte. Fuld af Fortvivlelſe over fin 
Stilling blev han Soldat dg tjente paa ten Flaate, fom . 
Portugiſerne udfendte mod Marocco. Han digtede i Midten 
af Slaget, og ligefom Faren opflammede hans Genius, faas 
ledes virkede denne igjen paa hans Mod. Et Flinteſtud 
berøvede ham det hoire Øie for Ceuta. Efter fin Tilbage— 
femf haabede han, at man i det Mindſte fulde betale hans 

aar, om man og miskjendte hang Talent, men han bedrog 
fig. J billig Harme oversat fee ſig forglemt, indffibete hon 
fig 1553 fil Indien. Han tom til Goa, een af Portugiſernes 
Colonier. Hang Indbildringskraft vaktes ved hang Lands— 
mends Heltebedrifter £ dette Berdens ældgamle Land og 
han befluttede' at forherlige deres Ros, i er Epos, Men 
Gamoens var opbragt over be Misbrug 7 fora Regleringen 
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begik i Indien og ſtrev en Satire, ber paabrog ham For⸗ 
piisning til Macao. Her levede han i ådftillige Aar uten 
andet Gelffab end den med alle "Ovientens Yndigheder i— 
SDverflod begavede Natur. Her digtede han fin Lusia bes" 
Vaſco de Gamas Tog til Indien og det Oriſtige i denne 
Ssefart er Gjenftanden for hans Digt. Med ſtor Kunſt 

” har Camoens forſtaget igjennem det hele Værk at forene 
den portugiſiſte Hifforie, med Digtekunſtens Prydelſer og 
Chriſtendommen med Mythologiens Fabler. Han fandt 
Behag i at udlede Portugifernes Herkomſt fra: Romerne,” 
for hvis Stamfedre og Skytsguder man anfaae Mars og” 
Venus, Verſificatidnen i Lusiaden har noget” faa: Henryk⸗ 
kende og-Prægtigt, at ei alene den Dannede men felv Folket 
henrives af dens Zryllerie og lærer de herlige Gange udenad, | 
fom det ſynger. Digtets Intereſſe ligger dog ifær i den 
patriotiſte Følelfe, hvoraf det er gjennemtrængt. Portugi⸗ 

ſernes Nationalhæter viſer fig hev i alle de Former, den fam 
mottage af Opfindelfen; hvorfor Digterens Landsmænd endnu 
mere maae beundre Verket end Fremmede, Camoens blev” 
endeligt kaldet tilbage fra fin Exil; ved Mundingen af Flodens 
Macon i Godindina leed han Skibbrud og reddede fig. ſpom— 
mende, holdende med den ene Haand Rollen af fine Digte 
øver Bølgerne, den enefte Skat, han reddede og fom var ham. 
vigtigere end Livet, J Goa maatte Camoens taale nye Fors 
følgelfer, han blev Eaftet i Fænafel for Gjeld og førft ved: 
nogle Venners Caution funde han 1568 vende tilbage til: 
Liffabon, Kong Sebaftian, fom neppe havde forladt Barnes 
alderen yndede Camoens. fan modtog med Bifald Tils 
egnelfen af hans Digt, og ruſtet til fit Tog mod Maurerne 
i Afrika, følte han bedre end nogen anden Digterens Genie, 
ber fom han elffede Farer, haar de førte til Heder. Seba— 
ftian blev 1578 i Slaget ved Alcazar. Aue Sielpekilder 
ſtoppedes herved og alt Haab tabtes for Camoens. Hang 
Fattigdom var faa ftor, af en Slave, fom han havde bragt 
med fig fra Indien, om Natten tiggede paa Gaden for af | 
opholde fin Herres Liv. J denne Elendighed forfæerdigede 
han dog lyriſte Digte, ſom tildeels indeholdt de meeſt rørende 
Klager, Endelig døde denne Heros i den portugififke Litte— 

ratur, ſit Fedrenelands og Europas Pryd, 62 Uar gammel 
1579 i,et Hofpital og 15 Aar efter opreiſtes ham et præge 
tigt Mindesmærke, ! 

Campanien, det gamle Navn paa et Landffab å. 
Stalien, ved det tyrrhenffe Hav; Romerne fatte megen 
Priis paa Campanien, deels formedelſt dets Naturmærfvære "| 
bigheder, ſom det ildfprudende Veſuv, de phlegreiſte Marker, 
Avernusſeen m. m., deels ved den ftore Xrugtbarbed pag. 
Korn, Olie, Viin 2c,, og havde der de ſtjonneſte Landſteder, 
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hvor de pleiebe aft tilbringe en Deel af Aaret, De berømtefte 
Bade, uhyre Dæmninger, der vare opkaſtede langt ub i Has 
vet og befatte med de prægtigfte Paladfer, forøgede Nydel« 
ferne og vifte tillige Romernes om fig gribende Ooſelhed. 
Gumø, Puteoli, Neapel, Herculanum, Pompeii, Caprea, 
Galernum, Capua, Campaniens Hovedſtad, ere lutter Savner 

' hvortil de vigtigfte Erindringer ere knyttede. Den appiſke 
og latinfſke Vei førte til det Indre af bette Landſtab, ſom 
ſtjenkede det yndigſte og meeſt forføriffeOpholdsfted, Ogſaa 
nu er Terra di Lavoro, det gamle Campanien, den ſtjonneſte 
og frugtbareſte Cgu i hele Italien. : 

Campe IJoachim Zeinrich), bekjendt fornemmelig 
ſom pedagogiſt Sfribent, blev. født: 1746 i: Deenfen, en 

- Lundébye i Fyrſtendommet Braunſchweig-Wolfenbuͤttel. Sin 
fidligere Dannelfe fif han i Skolen i Holzminden og ſtuderede 
derpaa Theologie i Halle. Han var førft Feldtpræft ved et 
Regiment i Potsdam, men hang varme Hjerte, der ryſtedes 
ftærkt ved Synet af den menneſtelige Elendighed, førte ham 
til Opdragelſesveſenet, hvor han troede at funne ſtifte meeſt 
Nytte og virke benft for Menneſkelighedens Held, 1777 blev 
han fyrftelig anhalt-deſſauiſft Educationsraad og efter Baſe— 
dows Afgang Director ved Philantropinet i Deffau. Dog 
trat han fig fnart tilbage herfra og Tiftede et privat Opdra⸗ 
gelſesinſtitut Hamburg. Formedelſt fin, aftagente Sundhed 
overlod han dette Inftitut 1783 til Profeſſor Tropp og pris 
vatiferede felv i Trittow, en Landsbye noget fra Hamburgs 
17837 blev han hertugelig braunſchweigſt Skoleraad, Cano⸗ 
nicus ved St. Cyriakſtiftet i Braunſchweig og tillige For— 
ſtander ved en Boghandling, bekjendt under Firma af den 
Braunſchweiaſte Skoleboghandling, der ifær hævete ſig ved 
hans egne Skrifter til cen af de meeſt anſeete i Tydſtland. 
Han overdrog den fiden fil fin Svigerføn, Boghandler Fries 
dedik Vieweg. Siben 1805 er han Dechant ved Stiftet St. 
GyriaÉ og har levet. flere Aar uden for Braunſchweig paa 
et lille Lyſtſted. 1809. tildeelte det theologiſte Facultet i 

Selmſtedt ham: Diplomet ſom Doktor i Thedlogien. Hang 
Skrifter ere mangfoldige, meeſt Opdragelſen helligede. Hans 
Skrifter for Ungdommen har ham udgivet ſamlede i 30 Smaa— 
bind. Btandt hem er hans Robinſonden yngre overs 
fat i alle europæiffe Sprog, felv det rusfige og nyegræffes 
Til dette Skrift gav" følgenhe Begivenhed Anledning— 
Alexander Selkirk fra Skotland fulgte med den des 
tømie Damptier fil Sydføen, kom i Strid med fin Capis 
stoim og blev 1705 fat i Land paa Øen Juan Fernandez ved 
Ghiit, hvor han tilbragte 4 Aar og 4 Maeneder i Kummer 
og Eenſomhed, indtil Capitain Woodes Roger paa fin, Reiſe 
om Jorden, teg ham ombord og bragte Bam ange til Eng⸗ 
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land. Selkirk beffred derpaa ſine Begivenheder og obergad 
en dengang bekjendt Skribent Daniel Defore dem til Gfennem—⸗ 
fyn for at befordre dem til Trykken. Denne brugte Mate— 
rialierhe deraf til en Roman og gad den bedragne Gømand 
fine Papiret tilbage. Han forandrede fun Tid, Sted og 
Navne, fatte Scenen paa een af Caraibexne ved Orinocos 
Udløb, kaldte fin Ebentyrer Robinſon, lod ham henkaſtes paa 
SDen ved Storm og Skibbrud, forlengede hans Ophold paa 
SDen til 28 Aar 0% henfatte Begivenhederne til Midten af det 
17de Aarhundrede; Heraf fremkom den Befjendte og ofte 
efterlignede Hiftorie om Robinſon Cruſoe. Rouſſeau fandt 
denne Bog paſſende for fin Emile. Wezel og Campe beare 
beidede paa en Tid den engelffe Roman, men Campes Ro— 
binſon er ei alene langt over den engelſte Roman, men har 
og Fortrin for Wezels og indeholder en herlig Sfat af 
Kundſkaber, der ere fremfåtte pad en for Barnealderen 
fattelig Maade. En udmærket Fortjenefte af det tydſte 
Sprog erhvervede Campe fig ved Udgaven af en tydſt Ord— 
bog, ſom han lod udarbeide af Theodor Bernd, og fom inde 
holder et tre Gange ſtorre Forraad af Ord end det adelungfees 
1789 bar Campe i Paris og blev en ivrig Lodtaler for den 
frauſte Revolution; Hans Breve fra Paris vakte megen 
Dpmarkſomhed. 

Campeche, Endeel af den mexikanſte Havbugt, ved 
hvbis Kyſt det berømte Campechetræe voxer, hvilket man bru 
ger til at farve Violet, Campeche er ogfaa Navnet pan en 
delbygget Stad med en Havn pan Halvøen Jukatan i Nys 
ſpanien i Nordamerika. 

Camper (Peter), fodt i Leyden ben 11te Mai 1722 
Øg død i Haag den 7de April 1789, var uftridig Cen af det 
18de Aarhundredes lærdefte og fearpfindigfte Læger og Ana— 
tomer. Tillige lagde han fig med Held efter de ſtjonne Vis 
benffaber og Kunſterne. Han tegnede færdigt med Pen, 
malede i Olie og forſtod at føre Meifelen. Hans Antagelſe af 
Anſigtslinien ev ikke uvigtig. Efter Camper beftaaer Grunden, 
hvorpaa Forſtjellen mellem Nationerne grunder fig, i en lige, 
fra Orehullerne til Neſens Baſis trukken Linie og i en anden; 
der berører det Høiefte af Pandebenet over Næfen og træffes 
til den mecft fremſtagende Deel af Kindbenet. J den Vins 
fol, ſom diſſe to Linier danne, ligger ej alene Forſtjellen 
mellem Dyrene, men og mellem Mationerne. Vinkelen er 
mindſt hos Fuglene og bliver ftørre, jo mere Dyret nærmer 
fig Menneſket; hos nogle Abearter udgjør Vinkelen 429, 
hos andre, der mere ligne Menneſtene, 50 Grader, Hos de 
afrikanſte Maurer, ſaavelſom Calmukkerne er Vinkelen 70 og 
hos en Curopæer 80 Grader, Grækerne forffjønnede deres 
deal fra go fil 100 Grader, Camper har ſtrevet en Af⸗ 
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handling over Abernes SprogredfEaber; hvori han bevifer, at 
Salen er nægtet Aberne formedelft nogle Poſer, der hænge 
ved deres Luftror. Han forelæfte i Tegneſtolen i Amſterdam 
en Afhandling om Formernes SÉjønhed. Vigtig er hang 
Værk om Xnatomiens Forbindelfe med de tegnende Kuyſter. 
Campers Fortjenefter bleve et ubelønnede. Efterat han 
habde ſtuderet i Leyden, og var gaaet paa Reiſer, blev han 
faldet til Profeſſor i Philoſophie, Medicin og Chirurgie i 
Franecker. Efter nogle Aar lærte han de ſamme Videnſtaber 
i Xmfterdam og fiden i Grønningen, Derpaa pribatiferebe 
han i Franeder, erholdt 1787 Sæde i Statsraadet og begayp 
ig verfor fil Haag, hvor han døde, 3 Peterskirken i Ley— 
en ſtager hang ſimpie Gravminde af Marmor: et Bryfts 

billede paa en Piedeftal, hvori Navn, Fødfelss og Dodsdag 
ere indgravne. j j 

Campbevr, en vegetabiliſt Subſtants, ſom findes i 
mange Planter, fornemmelig i adſtillige Slags Laurber— 
træer; for Handelen uddrager man det iſer af to Træarter. 
Den førfte ev Lanrus camphora, der vorer meget hyppigt i 
China og Japan; Man erhølder den paa følgende Maade. 
Man ſtjerer Rødderne øg Grenene i fmaae Stykker og koger 
dem derpaa med Band i et Kar af Jern med et Leer Laag, 
hvilet indvendig er belagt med Riisſtrage. Campheren 
dunfter ud og fætter fig i fmaae Korn ved Straaet, Den 
anden Vært, der leverer Campher er et Tree ber porer 
paa Sumatra," Borneo og Malacca. Det er Botanikerne 
endnu ei bekjendt; man Falder den Kapour-Barros. Efter 
Garcias ab Hørta vorer den hyppigt ved Barros, et Sted 
ved Malacca. Campheren findes fuldkommen udtannet sg 
adſtilt i Fordybningerne mellem Treet og Barken, Det 
foretrekkes af Øfterlænderne for det andet Slags. Alt 
Campher, der bringes til Europa, kommer fra China og 
Japan. Forhen renfede man det i Venedig, for nærværende 
Tid ogfaa i Holland, England og Berlin. Renſet er det em 
faſt, hvid, gjennemfigtig Maſſe, der fvømmer i Bandet, 
chryſtalliſerer ſig i ferformige Pyramider, har en gjennem— 
trengende ei behagelig Lugt, Den falernitanffe- Skoles 
Satning: Camphora per nares, castrat odore mares, er 

aldeles falſt. I Medicinen er Campher af mangfoldig Brug. 

Campiſtron (Jean Galbert), var født i Toulouſe 
1656, blev 17 Aar gammel farlig faaret i en Tvefamp og 
derpaa af hang Forældre ſendt til Paris. Han følte Til- 
Bøielighed fil Digtekunſten og fik Anviisning af Racine. 
Han udgav adffillige Stykker, Virginie, Andronicus og Alci— 
biades med ftedfe tiltagende Bifald; hvorimod hans fvende 
Dperaer Udjilles ag Alcides havde en modſat Skjebne. pars 
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Phraates fandt faa overordentligt Bifald, at han maatte 
benvente fig til Dauphinen for at ajøre Ende paa Foreftils 
lingerne., Ogfaa vifte han fig i Lyftfpillet med Held, Here 
tugen af Vendome udnævnte ham til Secretaire des com- 
mandemenis, ſom Prindſen af Conti alerede havde gjort, 
og desuden til Secretaire general des Galeres. Han bes 
fantt fig ofte ved Fyrſtens Side midt i Slagene. Paa Bal: 
pladſen bed Luzzera belønnede Kongen af Spanien hans Mod 
ved at tildele ham St, Jacobsordenen og Comanderiet Limes 
mes. Hertugen af Mantua gav ham Marquifatet Penange 
i Montferrat. Efter tredivegarig Tjenefte tog hen fin Af⸗ 
fſkeed fra Hertugen og bøte i Toulouſe den 1ite Mai 1723, 
67 Aar gammel af en Lungebetændelfe, et ſom andre pzar 
ftaae af Umaabelighed 1 Spiſe eller af Ærgrelfe over to Por⸗ 
tochaiſedragere, der ei vilde bære ham før hang Corpulens. 
La Harpe figer”om ham: -””Man har roeft Wiisdbommen t 
Hans Planer: de ere forftanbige, det ev fandt, men de ere 
ligeſag fvagt udkaſtede fom udførte,  Kampiftron befad ingen 
Kraft, man finder ingen udmærket Characteer, ingen" ftært 
Situation, ingen grundig Scene, intet eneraifg Vers, pan” 
føger beftandig at efterligne Racine, men han gjor det ſom 
en Lerltug, der har en Meſters Malerie for fig? og med 
frygtſom og ubeffemt Haand henmaler livløfe Figurer. J 
Verſification ftaaer han endnu en Grad unter Pradone; den 
ev juft 1ffe latterlig, men for det Mefte en temmelig let rimet 
almindelig Proſa.“ Og bog have hans Værker oplevet 
10 Oplas. i 

Campo Sormido, fædvanlig, men urigtig Campo 
Formio, et lille Caftel (eller fnarere en Forftad) ved Udine, 
i det øfterrigfte Friaul, mærfværdigt ved den Natten mellem 
den 17de dg 18de October 1797 undertegnede Fred mellem 
Oſterrig og Frankerig. De øfterrigfte Geſandtere vare Grev 
Cobenzi, Merveld, Deaelmann og Mardjefe di Gallo, paa— 

-franfg Side General. Bonaparte. 

Campomanes (Don Pedro Rodrigues, Greve af), 
ſpanſt Minifter, Director ved det af Philip ste 1738 ftiftede 
fongelige Akademie og Storkors af Carl den 3dies Orden, 
vår født i Aſturien i Begyndelſen af bet 18de Aarhundrede, 
gavnede fit Fedreneland ved fine Talenter og fin Lærdom og 
Tan anſees for Cen af fin Natiohs berømtefte Skribenter. 
Akedemiet for de ſtjonne Videnffabor i Paris udnævnte ham 
til Correſpondent og det philoſophiſte Selffab i. Philadelphia | 
pan Franklins Anbefaling til Medlem. Cabarrus figer om 
Gampomaneg, at han aldrig kjendte nogen Mand af ftørre 
Kundſkaber eller en mere beundringsværdig Pukommelſe. 
”3ngen Roes,“ ſiger Cavanelles, ”er flor nok for denne for» 
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træffelige Statsborger, benne ſtore Statsmand, denne oeplyſte 
Lærde, Campomanes ſteeg ved fin egen Fortjeneſte. Han 
havde erhvervet fig Roes ſom den dueligfte eg uegennyttigfte 
Retslæerde i hele Spanien, da Carl 3die 1763 udnævnte ham 
til Fifcal for det Eongelige og høie Kaad. af Caſtilien, paa 

hvis Befaling han blandt mere udgav fin Discorso sobre el 
fomento de la industria popular og sobre la education 
popular de los Artisanos et su fomento, hvori han berør 
rer og afhandler lt hvad der angaaer det indre Politie, 
Afgifter, Agerdyrkning, Manufacturer og Handel. Han 
underftøttede Grev Aranda ved der vanfkelige Foretagende at 
uddrive Jefuiterne af Spanien, Ved en Memoire bevirkede 
han Kornhandelens Frigivelfe; Han føgte at tilintetgjøre 
Rover⸗- og Tiggervæfenet ved at førive om Jigeunern: og 

"overhovedet ved at anvife Midler til nyttigt at bruge. Bagas 
bonder og Lediggjengere. Ved Carl 4des Thronbeſtigelſe, 
udnævntes Campomanes fil Præfident for Raadet i Gaſtilien 
og derpaa til Statsminiſter. Paa denne Tid havde han 
KXorfædet blandt Rigets Cortes og hans Anſeelſe ſyntes at 
hvile' paa urokkelige Stotter; men, da Florida Blanca ers 
holdt Kongens Yndeft, blev Campomanes fjernet af Raadet 
og miſtede -alle fine Embeder. Han bar, denne Unaade med 
Mod og Bærdighed og døde i de førfte er af det 19de Aars 
hundrede. Blandt hans talrige Skrifter, der meeft ere af 
hiſtoriſt og geographiff Indhold, findes og fo af det Arabiſte 
overſatte Gapitler af Ebn al Avam om Agerdyrkningen. 

Canada, er en ſtor Provinds i Nordamerika. Spa— 
nierne fEulle førft have, opdaget den; ſtrax efter fatte Enge 
læenderne og de Franfée fig kaſt der; nen i mere end 200 Aar 
have de Franffe udelukkende eiet Landet til 1762. J den 
1755 mellem England og Frankerig udbrudte Krig erobrede 
Englæenderne Canada, fom blev dem aftraadt i Freden til 
Verſailles 1762. Da de øvrige engelffe Colonier i Rords 

amerika løgreve fig, var Canada ofte Krigsſtuepladſen. Det 
Faldes og Brittiſt-Canada eller Quebek og deles af Ænglæn-s 

derne i Øvre» og Nedre-Candda. Regjeringens Hovedſede 
er York med en god Havn. Fladeindholdet regner man til 
35000 S Mile og de ſamtlige Indbyggeres Antal beløb. fig & 
Aaret 1798 til 197,000 Perſoner (Irokeſer, Huroner, Creeks, 

Franſtke, Englænder og Negere). Her gives ftore Bjergs 
Æjeder og overordentlige ftore Søer f. Er. Dyre : Søen, Hus 
ronføen, Qutarioføen, ſom optager Gt. Laurentsfloden 20. 
Floden Canada eller St. Laurents, er Cen af de ſtsrſte 
i Amerika og flyder ud i Havbugten af ſamme Savn, ér ved 

"fit Udløb 25 til 30 Mile bred og 200 Favne dyb. Canada 
hur en Mængde Skove, og Landets Rigdom beſtaaer fornemme 
melig i Pelsvært iſer Baverſtind, og Fiſkerie. De vigtigfte 
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Etæber ere MRuebek, Montrealeg Troisrivieres, 
forreſten findes der blot Skandſer. 

Canal (Pas de Calais elfer La Manche), kaldes den 
Lange ſmalle Havftrimmel, der adffiller Frankerigs Kyſter 
fra Englands. Det ſmalleſte neppe 6 Mile brede Strøg, er 
imellem Dower og Galais, 

Canaler kaldes Floder, der ere frembragte ved Kunſt. 
Mæften alle de ftore og rige Stater i Europa, have gjørt 
fig Umage for ved Canaler at befordre den indre Vandcom⸗— 
munication, hvorved de betydeligſte Fordele vindes for Hans 
Delen, Den Roes, figer Nemnich, at have udført en Plan 
af den meeft ndbrette Omfang og Nytte, tilkommer Hertugen 
af Bridgewater. Han eiede de rigefte Kulminer 7, Mile 
fra Mandjefter, men de vare ham ei fil ſtor Fordeel for» 
medelft den befnærlige Landtrangport. Han fattede derfor 
den Idee at grave en Canal fra fine Miner til Mancheſter, 
Hvortil han 1758 erholdt Zilladelfe af Regjeringen og ſtrax 
gjorde Begyndelſen. Han havde herved den Lykke at kunne 
betroe fit Projects Udførelfe til det ftørfte mechaniſte Genie, 
England nogenfinde har frembragt. Dette var Brindley, 
en- Mand af meget forfømt Opdragelſe og en Mollebyg— 
ger af Profesfion, der hverken kunde læfe eller ſtrive, 
men var iſtend fil at bringe de meeſt indviklede Planer 
og Betragtninger iftand uden Pen og Papiir og fandt altid 
de bedſte og ſikkreſte Midler i de vanſteligſte Tilfælde, 
Da Canalen var færdig til det Sted, Hvor Floden 
Irwell er ſeilbar for ftore Fartøier, lod Brindley ved en 
Aqueduct Canalen lede videre 39 Fod over Bandets Qvers 
flade, Foruden denne Aqueduct beundrer man endnu ef 
andet Meſterſtykke af Brindley, nemlig at han ledete Car 
nalen næften een Miil under et Bjerg til Kulminerne. 
Neppe var Canalen færdig fra Morsley-Mill til Mancheſter, 
før Hertugen fattebe Planen til én anden, hvorved Forbin— 
delfen med Liverpool bevirkedes. Brindley havde den ſtore 
plan at foretage en ſeilbar Forbindelfe mellem London, 
Briſtol, Liverpool og Hull, og fætte andre Fabrifftæder i 
Comunication med hine Hovedhavne ved forféjellige Grene. 
Han oplevede og tildeels Udfsrelſen deraf. Thii Aaret 
1766 begyndte Hertugen den faa kaldte Grand-Trunk 
Navigation, hvorved Floderne Trent og Merfei og ders 
ved Liverpool og Hul fom i Forbindelſe. Denne Canal et 
99 engelffe Mile lang og blev færdig 1777. Ved Grande 
Trunks Begyndelfe, gravede man fra den en anden Canal 
til Floden Severn, hvorved Skibsfarten mellem Briftol, - 
Hul og Liverpool bragtes iſtand. Denne Green er 46 
engelffe Mile lang og blev færdig 1772, Samme Aar døde 
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Srindley. Siden gravedes abffillige Hovedeanaler og mange 
Bicanaler. J Aaret 1802 var 28963 engelſke Mile gjennems 
ſtrarne af Canaler, hvilke havde koſtet over 13 Mill, Pund 
Stetling. I denne Angivelſe ere 43 Canaler, ber ere Pri⸗ 
vateiendome, ikke indbefattede: til diffe høre og den Bringer 
waterſke. Grand» Junction. Ganal blev forſt færdig i Dec. 
1805. Den forener mange af Centralprovindſernes Canaler 
og danner derfra, en Communication mellem Themſen, 
Severn, Merſey og Trent. — Naſt England far Frankerig 
de betydeligſte Canaler at oppiſe. Sydecanalen (Canal 
du midi) eller og den langedocſke og den Kongelige 
Canal, blev udført med en Bekoſtning af 173 Mill. Livbr. 
(der nu vilde udgjore det Tredobbelte) efter Antreoſſys 
Plan af Riquet? den gaaer fra Havnen Cette ved det 
middellanſte Hav til Toulouſe, hvor den forener fig med 
Garonne, faa Skibe i 11 Dage kunne komme fra det mid» 
dellandſke ud é det atlantiſte Hav. Den er 45 Franſte Mile 
lang og i det mindſte 6 Fod dyb. De derpaa feilende Barker 
ftiffe et 5 Fod dybt om de og føre 2000 Centner, Langs 
Breden ere Veie for at træffe Sfibene, den ene 9, ben 
anden 6 Fod bred, Canalen har 62,Slufer; den gaaer 85 
Zoifer i Længde og 19 Fob i Brede igjennem Bjerget 
Malpas og fører veb Hjelp af 55 til, Vandledninger ind— 
rettede Broer over adffillige Floder, Over den gage des— 
uden 29 Broet fra Landeveiene. Den erholder fit Vand 
af ef ftort Basfin i St. Ferrol mellem to Bjerge og en tyk 
Muur. Basſinet er 1200 Toiſer langt, 30% bredt og 20 
dybt; naar det er gandſte fuldt indeholder det en Million 
Cubik-Toiſer Band, Hvilket man leder ind ved tre ftore 
Kobber » Haner, Bedligeholdelſen koſter aarlig: 300,000 
Franker og den rene Indfomft. beløber fig til ligefaameget. 
Under Ludvig 16de begyndte man 1782 paa Middelpunk— 
tets Canal, hvilfen blev færdig 1791. Den begynder 
ved Digoin og falder i Saone ved Chalons. Den har 81 
Sluſer og befordrer de ſydlige Provindſers Handel med Hos 
vedſtaden ved Rhcne, Saone, Canalen ved Brienne og 
Seine. Canalen ved St. Quentin, ſom et Selſtab— 
begyndte 1724 blev førft færdig 1809. Den er 6 Mile lang, 
begynder ved Staden le Chatelet noget fra Scheldes Udløb, 
ftiger fra St. Quentin til Tronquoy 40 Fod igjennem 6 
Sluſer og falder fra Macquincourt til Cambray 130 Fob 
igjennem 18 Sluſer. Den faaér fit Vand fra Scheldes 
Kilder og ledes paa to Steder under Jorden, ved Tronquoy 
700 sg ved BeHicourt 4100 Toiſer. Bed Hjelp af cen, 
Floden Oiſe, Seine og Canalen Brienne er en Forbindelfe 
aabnet mellem Wordføen og Strædet ved Calais med det 
middellandſte Hav. J den nyere Tid er der gjort ineget ét 
Franterig for Ganalers Anlæg, Saaledes er der. Canalet 

- 
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ved Jemappe, Sedan, Burgund, Arles, Beaucaire, Cars 
caffonne og mange flere. — Holſteen har en "berømt 
Canal, der forener Mordføen med Dfterføen, "Den. blev fuld» 
ført fra 1777. til 1784 og koſtede 23 Mill. Daler, Den er 43 
Mile lang, 100 Fod bred ved Overfladen, 10 Fod dyb og har 
6 Sluſer. Preuſſen har den Brombergſte,Finow-og— 
Frederikscanalen, der dog ei kunne ſammenlignes 
med de ovennævnte, J RNusland findes den Ladogaifke 
Canal, ſom Peter ben ſtore lod grave formedelſt den far— 
lige Skibsfart paa Labogaføen, Den gader fra Schluͤſſel— 
burg til Nyladoga i Floden Wolchow, 15 tydſte Mile lang, 
17 Fod bred og, har 32 Sluſer. Den blev færdig 1732. Da 
Wolchow ved den er forenet med Wolga, faa er bet caſpiſte 
Hav ſat i Forbindelfe med MØfterføen. — Over de gvrige 
vigtige Canaler fee man deres Rubriker. ; 

Canariſte Øer, Diſſe Øer, 20 i Tallet, ligge i det 
atlantiſte Hav mellem 27de og 299 NM. Brede og 1fte og 5? 
L. og høre til Afrika. De vare de "Gamle bekjendte under 
Mavn af de lykkelige Øer og bleve ſiden paa nye opdagede 
i det 1306 Aarhundrede. De vigtiafte iblandt. bem ere 
Canaria, Teneriffa, Palma og. Ferro "De 
canariſke Øer ſtage under ſpanſt Herrebømme og havde 1792 
henved 420,000 Indb. Viin, Orfeille, Vox og Honning. ere 
deres vigtigfte ——— De ere Canariefuglenes Fædres 
land. 

* 

Candig, fee Greta. 

Candidat, bogſtavelig en Hvidklaædt, fordi de, ber hos 
Romerne føgte om et Cmsede, kom 1 glindfende hvide 
SKlæder., Desuden bare Romernes Candidati ingen Tuuica 
eller Veſt, enten til Tegn paa Ydmyghed eller for af kunne 
viſe de Saar de havde paa Bryftet. Den Fid, de føgte, 
varede to Aar. — Hos og bruge vi denne Benævnelfe om 
den, fom troer fig værdig til og eftertragter en eller 
anden Poſt. Man falder og beh Canbidat fom har under— 
kaſtet fig en seller anden Examen, hvori han er fundet 
moden i fin Videnſkab, ſaaledes Candidatus Theologiæ, 
juris &c. 

Cannæ, en Flakke i Apulia Daunia i det gamle Cas 
labrien, foreviget ved Hannibals ftørfte -Seier over Romerne, 
Alerede i Strabos Tid lade den i Ruiner. DA laae ved . 
Floden Aufitus, nu Ofanto. 

Cannelere, falder man i Byaningskunſten at udhule, 
gisre paralelle Fordybninger f. Cr. ved Soiler. 
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Cauning (George), blev født 1770 i Irland. Han 
nedſtammede fva en anfeclig Familie, ſtuderede i Oxford og 
blev 1793 udnævnt til Parlamentslem for Fleekken Rewton 
pan Øen Wight. Lord Grenville, dengang Statsſekreteer 
for de udenlandſte Anliggender, trak ham ind i fit Minis 
ſterrums Bureau, og fra-denne Tid var fan, ligeſom Green— 

ville felv, Pitts ivrige Tilhenger. Da Pitt refignerte 
1801, drog ogſag Gunuing fig tilbage; men faafnart denne 
øvebe Staͤtsmand igjen greb Roeret, var Canning Cen af 
de førfte, ver traadbe frem meb ham. 3 Aaret 1800 havde 
han ægtet General Scotts Datter, der tilbragte ham en ſtor 
Kormue. Siden 1805 blev han Skatmeſter for Marinen 
med 4000 Pund Sterlings Gage, Men alle hans Embeder 
og hans JIndflydelſe paa Cabinettet og & Parlamentet, for» 
ſpandt med Pitts Død (23 San, 1809). Fox's Partie 
traadde i Minifteriet og Canning fil den nye Oppoſition. 
Efter Fox's Død bliv han Statsſekreteer for be udenlandſte 
Anliggender, men han nedlagde denne Poſt 1809. Han var - 
nemlig kommen f Strid med Krigéminifteren Lord Caſtle— 
reagh om Expedetionen til Waldern. 3 en Duel, fom 
fandt Sted imellem dem ten 21 Sept: 1809 blev Canning 
det fasvret og begge gik ud af Miniſteriet. Uden udmærkede 
Talenter er det umuligt i England at fpille en udmærket 
Rolle, hvis” man ei begunſtiges af Fødfel og Rigdom. 
Canning havde unægtelig Zalenter, dog gjør man ham for 
megen Wre ved at nævne hans Navn for det hele engelſte 
Miniſterium. Som Parlamentstaler har Canning en ude 
merket Rang. Gan beſidder et ei almindeligt Maal af 
Skarpſindighed, en beundringsværdig Fardighed i at argu— 
mentere, en uudtømmelig Rigdom paa ſindrige Vendinger, 
en flov Boielighed i Sproget. Hans Vittighed forfeilee 

ſjelden ſin Gjenſtand og hans øvede Øie feer ſtrax, naar 
hans Fiende blotter fig, Dog vare Burke, Pitt og For ham 
overlegne. Hån, begeiſtrer og overvælder ikke ſom Burke; 
hon. imponerer og tilintetgjør ikke fom Pitt; han henriver 
ikke ſom For. i ARE 

Cano (Alonso eller Alexis), Cen af de ſtorſte Kunftnere, 
ſom Spanien har frembragt. "Han var baade Maler, Bilz 
ledhugger og Architeck; han har i denne Henſeende faavels 
fom i Characteer megen Lighed med Michael Angelo, Han 
var 'født i Granada 1608. Hang Fader Middel Cano, en 
Architect, gav ham den førfte Underviisning i fin Kunſt. 
Maleriet ftuderede den unge &Gano i Gevilla under den ogſag 
ſom " Skribent bekjendte Maler Padeco. Han gjorde fig 
derpaa bekjendt ved tre Statuer af naturlig Størrelfe, en 
sMaria med Chriſtusbarnet, en St, Petrus og en St. 
Paulus for den ſtore Kirke af Lebrija. Han var førft 24 Aar 
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gammel, da han traadde i de ſtore Kunſtneres Rekke, men 
han følte dog, hvor meget der endnu manglede ham og begav 
fia unter Hertugen af Olivarez Beſkyttelſe til Madrid. 
Ved Synet af de herværende fortræffelige Malerier, uds 
raabte han: ”Staktels Cano, hvor indffrænfede ere endnu 
dine Zalenter! Hvor mange Levealdre bare nødvendige for 
at nærme fig hvad Du finder Skjoent i diſſe Verker.“ J 
Uaret 1638 udnævnte Kongen ham til fin Hofmaler og gav 
ham den førfte Plads blandt de Kunſtnere, ſom meddeelte 
Prindſen, Don Balthaſar Carlos, Underviisning. fang 
Rygte forffaffede ham mange Arbeider Som Architect lagde 
han Planen til mange Palabfer, Stadsporte, en Triumph: 
bue 0. f. v,, Com Maler forfærdigede han adſkillige berømte 
Stykker. Han var nu paa Spidſen af fin Hæder, da et 
ſtrekkeligt Tilfælde bragte en Ræfte af Ulykker over ham. 
Engang han Tom hjem, fandt han fin Kone myrdet og fit 
Huus plyndret. (En italienſt Betjent, ſom Mistanken 
faldt paa, kunde man et faag fat. Dommerne opdagede ved ” 
Underſogelſen, at Cano Havde været ſtinſyg paa venne Ita— 
liener og været i Forftaaelfe med en andens Kone, De fris 
kjendte den bortflygtede Elſter og fordømte Egtemanden. 
Dette nodte Cano til ar forlate Madrid. pan udfpredte 
det Rygte at han gik til Portugal, men begav fig til Bas 
lencia, hvor han fandt Tilflugtéfted i et Gartheuſerkloſter. 
Dog traadde han fnart fgjen frem for Dagen og var ufor⸗ 
figtig nok til af gaae til Madrid. Ogſag her holdt han fig 
Skjult i nogen Tid, men lod fig derpaa fængfle, i det han 
fagde: Excellens in arte non debet mori. Han blev bragt 
paa Pinebenken, men fom et Tegn paaden Agtelſe, man 
bar for hans Talent, blev det Boddelen paalagt at ffaane 
hans højre Arm. Standhaftig taalte han Piinslerne uden 
at udſtode et Ord, hvorfor man kunde fordomme ham. 
Kongen, fom. fif Efterretning herom, ſtjenkede ham igjen 
fin Yndeft og gav ham et Embede i Granada. Cano førte 
hev et fromt og exemplariſt Liv og døde 1676. Joderne 
havde han ſtedſe hadet paa det Wbderfte og endnu paa fin 
Dodsſeng vægrede han fig ved af mudtage Sakramentet af 
en Præft, fam havde meddeelt omvendte Jøder det. 

Cano, egentlig en Regel eller Retteſnor; deraf den é 
be ældfte chriſtne Tider forfærdigede Fortegnelfe over de 
bibelife Bøger faavelfom Samlingen af diſſe Bøger ſelv. J 
ben romerſke Kirke Falder man og Meſſe-Bonnerne og Kirkes 
fætningerne ſaaledes. — Man bruger ogfaa Ordet Ganon & 
Muſikken, da bet betyder et ſaadant Stykke, hvorved Stem— 
merne, det beftaaer af, begynde efter hverendre, og hvorved 
enhoer følgende Stemme uafbrudt efterligner enhver fores 
gaagende. Undertiden ſkeer dette i famme Zone, undertiden 
bog højere eller lavere end ben ſon begynder. 
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Canonicus, fee Canonik og Stift, 

Canonik er det egentlige Kunſtnavn for ben mathe— 
matiffe Klanglære, eller den Videnſtab, hvori Tonerne bes 
fragtes fom Sterrelſer og ſammenlignes med hveranbre, 
eller og den er Klangens Inddelingslere, efter dens udvor— 
tes Maal og Forhold. Den førfte Grund til denne Viden⸗ 
ſtab lagde Pythagoras, ſom paaſtod, at Zonernes Sammen⸗ 
hæng blot funde findes ved ben mathematiſte Klanglære eller 
Tanonik. Denne Læreg Tilhængere kaldte man Canoniker. 
Ariſtoxenus derimod var af den Mening, at Øret alene 
Funde være Dommer ved et Toneſyſtems Indretning: Denne 
Benævnelfe "har iovrigt givet Anledning til det i Stiftskir⸗ 
kerne brugelige Embede og Navn af Canonici. Da nemlig 
i Chriſtendommens førfte Aar Mængden: af de Chriſtne liges 
ſaalidet forſtod de indførte latinſte Sange ſom deres Melos 
dier, og den almindelige Gang under Gudsétjeneſten ſandſyn⸗ 
lig var hoiſt disharmoniſt og forftyrrede Andagten; faa fors 
ordnedes 365 eler 370 paa én Kirkeforſamling i Laddicæa, 
at Ingen maatte fynge i Kirkerne uden dertil beſtemte Gans 
gere, der ſtode bag Pulte og fang efter Noder, hvorfor de 
kaldtes Canonici. Saaledes bleve dg de Sange, ſom en 
almindelig Kirkeforſamling beſtemte fil Kirkeſang, kaldte 
tanoniſte Yfalmer og modſattes dem ſom de Chriſtne egene 
megtigen fang i deres Forſamlinger. Diſſe bleve endog paa 
nysnævnte Kirkeforſamling udtrykkelig forbudne. 

Canoniſation, at erklære Een for Helgen, brugtes 
førft af Pave Alexander 3die, da han 1170 erklærede det for 
en udelukkende Forret for Paveftolen Denne Act er een af 
de hoitideligſte den romerſte Kirke. Paven lader anſtille 
en formelig Underføgelfe over den til Canoniſation anbes 
falede Perſons Værdighed, hvorved hans Levnet og Wgthe— 
den af de ham 'tilffrevne Under prøves, og en ſaakäaldet 
Djevels-Advokat anfættes, hvilken paa alle mulige Maader 
føgev at gjøre den hellige Afdodes Fromhed mistænkt; men 
fom taber naturligviis altid fin Sag. Findes han nu vær: 
dig, erklærer Paven ham. førft falig (Beatification); Canos 
nifationen paafølger almindelig. førft efter nogle Aars Fors 
løb, og då beftemmes en Dag, almindeligt den Helliges 
Dodsdag til. hang Tilbedelſe; Kirker og Altere indvies Ham, 
og Levningerne af hans Legeme gjemmes ſom hellige Relis 
quier. Det fidfte Exempel paa Canoniſation blev givet 1803. 

Canoniſt⸗ eller Kirkeret, faldet man i vidtløfto 
gere Forftand alle de Love, ſom angaae den chriſtelige Kirke 3 
i mere indſtrenket Forfrand de Love, ſom indeholdes i cor= 
Bus juris canonici, Dette ſidſte beſtager af en Samling af 
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alle Canoner, Kirkeforordninger, SoncilicTutninger, Pavers 
nes Forordninger og Kirkefedrenes Beſtemmelſer. J de førfte 
Aarhundreder efter Chriſtendommens Indførelfe vare Kirkens 
Tjenere underkaſtede den verdslige Jurisdiction og de borger— 
lige Love, man havde altfaa dengang ingen Kirkeret i den 
nuværende Betydning. Men, da Geiſtlighedens Anſeelſe tils 
tog og den begyndfe af danne en Staf i Staten, bar man 
omhyggelig betænte paa at famile de gamle Kirteforfamiins 
gers Beſſutninger, for at betjene fig deraf fom en fevmæsfig 
Kilde, hvorpaa man i Rodsfald kunde beraabe fig til Beviis 
for fin Anſeelſe. Serdeles ſorgede Paverne for at gjemme 
deres” Forgiengeres Forordninger, da de faa fortræføeligt 
havde arbeidet for dem til at befæeſte Hierarkiet; ſaaledes 
opkom lidt efter lidt den canoniſte Ret, ef hvilken man har 
flere Gamlinger. Den; ſom man meeft bruger: til at afgjore 
Kirkefager i de catholſte Lande, blev ſamlet i Middelalderens 
morke Tider i Italien fra det Tate til det 14de Aarhundrede 
Den beftaaer af flere Dele, hvoraf to ifær ere vigtige, nem> 
lig: det faa kaldede Gratians Dekret; det er en Samling af 
Kirkelove, fom en" Munk Gratian uddrog af Conciliernes 
Beflutninger og andre ældre Værker, og bekjendtgjorde i 
Bologna 1151, og Decrefalerne eller de romerſte Pavers 
ſamlede Forordninger. 

Canova (Antonio), Cen af vor Tids beromteſte 
Billedhuagere, ev fodt 1760.i Poſſagno i det Treviſanſte. 

Hans ſtabende Genie vifte fig alerede i hans T2te War, da 
han i fr, von Faliers Kjskken, hvor man tilberedte et glims 
vende Gjæftebud, hjalp Kokkene ſom havde glemt nogle Fi⸗ 
gurver fil Defert, ub af deres Forlagenhed, ved af et ftort 
Stykke Smor af forfærdige en Løve, der vakte ſtor Bruns 
bring "og brog Herrerne von Falierg Opmerkſomhed paa 

Drengen. De førgede for hans Opdragelſe og bragte ham, 
da han gjorde; faa ſtore Fremſkridt til Alademiet i Venedig," 
hvor han flere Gange erholdt Priſen og alerede i fit 16de 
Hav kunnde overrekke fine. Velyndere en Statue af Eurydice. 
"Mar 1780 gif han med Geſandten Zuliani til Rom, Hvor ham 
alerede bekjendt ved adſtillige Arbeider fom Apollo og 
Daphne, Wſculap, Orpheus, men ifær ved Dedalus og 
Icarus og Herkules, ſom dræber Slangen, endnu. mere for— 
øgede fin Hæder ved be Arbeider, han der forfærdigede og 
blev 1737 valgt til at forfærdige Pave Clemens 14de Grave 
minde, hvilket anſees for et af de Nyeres fortrinlige Mefters 
værfer, J den venetianffe Geſandts Pallads oprettede han 
3792 en Sfole for venetianffe Ynglinge: Ved Krigens 
Udbrud. forlod han Rom, men vendte igjen tilbage derhen 
efter Freden, fuldførte fin: berømte Statue Perſeus med Mes 
duſas Hoved og blev 18302 kaldet til. Paris af Bonaparte for 
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at udkaſte Modellen til en colloſal Rilledftøtte af ham. 
Samme Aar kaldtes han af. Pius 7de til Overopſynsmand 
over alle romerſke Kunſtſager og alle artiftiffe Foretagender 
i hele Kirkeſtaten og! ophstedes til Ridder af den gyldne 
Spore. Han begyndte denne Tid paa Erkehertuginde Maria 
Chriſtinas Minde, fvilfet han opſtillede 1306. Den Kunſt⸗ 
kyndige Fernow fandt imidlertid meget at dadle hos ham, 
ESEjynneft har maaſtee Gothe beſtemt hans Bærd i Skriftet: 
Winkelman og hans Karhundrede, og rigtigſt A. W. Schlegel 
i et Brev til Gothe. Ken" 

Cantabile (Sangbart) brug i flere Slags Betyd⸗ 
ning. J Almindelighed bemerker det; det Fattelige og 
Sammenhengende, Letfe og Flydende i Melodien; hvorved 
ben lettere Fan ſynges; 2) de blidere Steder i et Stykke 
modſat de mere. voldfomme; en Gøætning” af: langfom Bee 
bægelfe, hvis Melodie i høi Grad. lader fig ſynge. 

Cantare (af det Ital. cantsre, fynge) "betyder ẽ 
Muſiken et Stykke med Accompagnement af Inftrumenter, 

hvilket et lyriſt Digt ligger til Grund, og i dette findes i fore 
ſtjellige Verſearter, Jagttagelſer og Følelfer af Gjenſtandens 
Betragtning," hvorover Cantaten udbreder ſig. Digteren 
vender: ſin Opmærffomhed "paa en intereſſant Scene af Na⸗ 
turen, af det menneſkelige Liv, af Moral, Politik eller 
eligion. "Dette væffer hos ham vigtige Bemærkninger, 

, alvorlige eler! glade Folelſer, ſom undertiden udbryde é 
ſterke Lidenſtaber. Cantaten Tan derfor og i fine enkelte Dele 
være enten fortællende, underviſende, betragtende eller Iyriſk. 
Den fornemſte Brug af Cantaterne er ved den offentlige 
Gudstjeneſte paa hoitidelige Dage. Diſſe kaldes aandelige 
Cantater. Da den ei ſom Dramaet indeholder nogen Hands 
ling, men er Fun Betragtning overen vigtig Gjenſtand, følger 
deraf, at den ei maae være af ſtor Omfang. ,- Digteren +2al 
ei fremføre Alf, hvad der kan figes om hans Gjenſtand, men 
Fun føae at fremftille det Vigtigſte, der er iftand til at røre 
Forſtand og Hjerte, Intet paſſer i Cantaten uden hvad der 
er ſtort og ophøjet, hvorved naturligviis det Simple foretræfs 
kes det Indviklede. — De ſtorre Cantater for den haitidelige 
Kirkemuſik kaldes ofte, iſer naar de foreſtille Chriſti Lidelſes⸗ 

hiſtorie, Oratorier. 

Cantemir (Demetrius), Fyrſte i Moldau, fodt 
1673, udledede fin Slægt, der havde nedſat fig i Moldau og 
antaget den græffe Religion, fra Tamerlan. Gan vår den 

”Tærbefte Stormand, ſom Tyrkiet nogenfinde Har. havts 
Porten havde udnævnt ham til Hoſpodar 1710, men ban 
miſtede benne Værdighed formedelſt de hemmelige” Forbin⸗ 
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kelfer, han indgik med Peter den ſtore og blev ſiden af denne 
ophsiet til rusſiſt Rigsfyrſte og Geheimeraad. Han havde 
ſtor Orel i Oprettelſen af Videnſkabernes Akademie i Peters⸗ 
burg og døde 1723 paa fine Godſer i Ukraine. Hans mærke 
værdigfte Være, ſom han feld ſtrev pag Latinøg Nic. Tindal 
af Manuſtriptet overfatte paa Engelſt og udgav 1734 i 
London i fo Foliobind er hang Hiftorie om det ottomanniſte 
Riges: Tilvært og Aftagen. Det omfatter et Tidsrum fra 
1300 til 1723. Demetrius's Søn Antiechus, fødtr7op, død 
1744, blev brugt af det rusſiſke Hof i adſtillige Geſandt⸗ 
flader og ev betjendt ſom Lærd ved nogle Gatirer, han har 
oberſat fra Rusſiſt par Tydſt. Han forftod de gamle og 
mange af de levende. Sprog og var en Mand af Genie og 
for Lærdom. i 

— Canterbury, en Stad i Grevſtkabet Kent i England, 
te Sedet for Erkebiſkoppen af Canterbury, Rigets Primas 
eg førfte Pair. Staden ligger ved Floden Stour og er 
meget gammel, da ten ſtal være bygget længe før Chriſti 
Fodſel. — Blandt Erkebiſperne i Canterbury et Anſelm 
merkrerdig. Han var — i Aoſta i Piemont 1034 og 
yndede fra fin Ungdom af Kloſterlivet. Da hans Foreldre 
moedſatte fig denne Lyſt, forfaldt fan til Udſpevelſer og Tøiz 
leslsshed, dér endeligt nødte Ham til at forlade ht, Hjem og 
fin. Formue, Rygtet om den berømte Lanfranc traf ham 
endelig til BWec i Normandiet og her fit ban fit Onſte ops 
fyldt og blev Munk 106035 nogle Xar efter. blev han Abbed 
i famme Kloſter, hvilket han hævede: til en Planteſkole for 
lærde Geiftlige og Munke og gjorde fig herved mere beromt 
end hans Lærer. 1093 blev han i Lanfrants Sted Erke— 
biffoy i Canterbury, hvilfen Værdighed han beholdt. til fin 
Død. Skarpſind og Fromhed udmærke hans Skrifter. Det 
er Rørende at læfe hos hans Biograph (Eadmerus de vita 
Anfelmi i Udgaven af Anſelms Værker ved Picard 1612) 
med hvilfen Jver han har firæbt efter en faſt religiss Erz 
kjendelſe, og. fortrinligen Nat og Dag føgt efter et, grundigt 
Beviigs for Guds Tilværelfe, Dette troede han endelig at 
have fundet i det ſaakaldede ontologiſte Beviis, hvis Op⸗ 
finder han ſiges af være, Han ſluttede nemlig ber fra 
Begrebet om et høiefte fuldkomment Veſen til ſammes Til⸗ 
værelfe, Uagtet def titilftrælfelige i dette Beviis, ſom 
alerede i Anſelms Tid, fandt en Modſtander i Munken 
Gaunild, er Anſelms Beſtræebelſe, at grunde en naturlig 
Theologie eller Philoſophie for den Tid af ſerdeles Vigtighed. 
Uagtet man fan gienkjende Auguſtins Indflydelſe paa hang 
Lære, fyldes ham dog den Roes, at have fremfaf ſin Reli— 
gionsphiloſophies Grundfætninger i en mere beſtemt dialectifø 
Form med: Skarpſind og Livs og derved lagt Grunden til 
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den egentlige ſtolaſtiſke Philoſophie. Han døde i Aaret 1To9 
og har blandt flere Værker ſtrevet de libertate arhitrii, de 
veritate &c. 

Canton, af Chineſerne Faldet Quangcheu, er Hoved⸗ 
ftaden i ven dine fiffe Provinds Quangtong, og der enefte 
Soe⸗ og Handelsſtad, der ſtager Guropæerne aaben, hvorvel 

Afsifterne og Indſtrenkelſerne ogfaa ver ere overordentlig 
beſperlige. Fra 1760, da nogle engelffe Skibe bleve af 
Chineſerne opdagede paa Snighandel, maa de eursvæiffe 
Skibe, af hvad Nation de ogfaa ere, et loſſe ved Staden 
felv, men nogle Mile derfra ved den lille "Øe Wampu. 
Hvert Skib udmaoles af Mandariner, fom ere anfatte dertil 
og betaler efter ſin Starrelfe, En almindelig Chinafarer 
maa blot i Havnepenge, uden at vegne Ind- og Udførfelss 
tolden belale henved 6000 Piaſter. Ganton,zYv en af be vige 
tigſte Handelsſteder i Verden. De vigtigſte udførfelsortifler 
ere Thee, Ferniſſer, Nanking, Porcellain, Silke og Silke— 

ſtoffer, Tuſt 2c. Focdum maatte Curopæerne betale diſſe 
Artikler med rede penge, men fra den Tid Englenderne 
næften ene have Handelen i Hænderne indføre de ligeſaa 
meget af deres oſtindiſte Barer og Manufakturer, ſom Uds 
førfels Verdien beløber fig til, Canton ligger ved Floden 
ufo eler Tiger og har henved. 150,000 Indb. Misſio⸗ 
mærene, beftemte efter deres ſedvanlige overdrevne Angivelſer 
øgfaa denne Stad cen MIK: Indb. Til ven egentlige Stad 
tegner man nu med. Sandſynlighed 80,000; men Floden -er 
bedekket med i det Mindfte 40,0do Stibe, hvori Familier 
boe. De ligge i Naekker tæt ved hverandre og mellem dem 
bliver et ſmalt Etræde for de Skibe, der ſtulle op eller ned 

ad Floden. . Gaberne ere lange, brolagte med brede Stene 
og reenlige; Huſene ere af Muurſteen og een Etage hoie, og 
bag dem findes to eller tre Bygninger, der tjene til Maga— 
giner og. til. Bolig - for, Frumtimmerne. Forſtaden, hvori 
Europeernes Factorier ere, ere, gjennemffaarne af mange 
ſmaa Canaler og Huſene flage tæt ved hverandre, Man 
har endog bygget Hufe paa Pæle i Vandet. Man finde 
ofte Vinduer af Perlemoer, Man beregner de- Barer, Enge 
lænderne. udføre til 2 Mil, Pund Sterling og ligefaa meget 
indføres. i ; Å i 

Canton talder man og overhovedet ethvert Diſtrikt. 
J Franferig Faldte man underafdelingerne i Departementerne 
Cantoner. Sérdeles Éalder man de fmaae Schweizerſtater 
Cantoner, dog fun hos Udlendere. * 

Cantonnere betyder i Militairſproget, naar Krigs⸗ 
folket vel gaaer af Marken, men ei lægger fig i Vinter⸗ 

E 
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auarteer og ligger famlet i nærhinanden liggende Steder, 
for i Nodsfald ſtrax at kunne forfamle fig igjen. 

Canzone, en lyrifÉ Digteart af provenzalſk Oprindelfe 
og egen for den italienffe Poeſie. Man finder den alerede 
hog bet 13de Aarhundreds Digtere, i Forſtningen mere frie og 
ubunden, fiden af Petrarca uddannet til beftemte og regel⸗ 
mægfige Former. . Derfor Canzone Petrarchesca, men og 
Canzone Toscana, fordi den uddannedes af Toſcanerne. Den 
er afdeelt i flere Stanzer, Hvori ſaavel Verſearten og For— 
delingen, ſom Rimenes Plads ere eens. Dog er hverken 
Stanzernes Antal felv eller Verſenes Antal, hvoraf hver 
Stanze fan beftaae faa noie beſtemt fom ved andre lyriſte 
Digtearter f. Cx. Sonetten. Hos Petrarca finder man ingen 
Canzone af mindre end 5 og mere end 10 Stanger og ingen 
Stanze af miudbre end 9 og flere end 20 Vers. Gædvantigt 
flutteg Canzonen med en Stange, der er Mindre end de øvrige 
og kaldes represa, congedo, comiato eller; AffÉeed, For det 
meſte indeholder denne almindelig Digterens Apoſtrophe 
til fin Sang, hvori han tager Afſkeed med den 2c, Der 
gives forſtjellige Slags Ganzoner, blandt dem Canzone 
Anacreontica og Pindarica. k IN 

Canzonetta, en Canjone i forte Vers, fom var 
meget i Brug hos Digterne fra det 15de Aarhundred. 3 den 
nyeré Tid have Rinucini og efter ham Chiabrera digtet 
flige og givet dem mere Ynde. De beſtage for det Meſte af 
Gange med Udtryk af øm Folelſe. $ Muſikken forftaaer man 
ved Canzonetta ſmaage italienffe Gange, ellet ſmaage Melodier 
uden Text, over hvilfe fættes Variationer. 

Cap kalder man overhovedet enhver Landſpidſe, der 
ſtrekker fig ud i Havet. Fortrinligviis er det Navnet paa 
det gode Haabs Forbjerg, hvorved man egentlig betegner 
ven fydveftlige Spidſe af Hottentotlandet, men i vidtloftigere 
Forftand alle europæiffe Colonier der. Colonien tilhsrer 
Hollænderne, ligger under et mere tempereret end hedt Clima 
og ftrætfer fig 50 Dagreifer frå Kyſten. Produkterne ere 
Kjskkenvexter, Bælgfrugter, Korn, Sybdfrugter , den bea 
romte Cappiin (ogſaa Faldet Conftantiaviin, fordi den voxer 
ved Meieriet Conſtantia), Abeg, Faar eg alle Slags Fugle. 
For Oſtindiefarerne et Cap af ftørfte Vigtighed, da de her 
pleie at indtage Forfriffninger. Landets - oprindelige Ind» 
byggere ere Hottentotterne af guulbruun Farve; de deles i 
flere Stammer og ere deels Hollænderne underkaſtede, deels 
leve de frit i Orkenen i omvankende Horder. Lidt efter lidt 
have mange Guorpæer nedfat fig her, Den enefte Stab er 
ben faa kaldede Capſtad ved Foden af Tafelbjerget. Gap 
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blev alerede opdaget 17488 af Bartholomæeus Dias, men der 
anlagdes førft en Colonie 1650. I den fidfte Krig erobrede 

Engleæenderne Cap, men tilbågegave igjen Colonien ved 
" reden. Den. hele Colonie har fun 50 til 60,000 Mennes 
— mer, men var iftand til at underholde mange flere, maaſkee 

nogle Millioner. Et clasſiſt Værk over Cap er Heinrich 
Lichtenſteins Reiſe i det ſydlige Afrifa i Aarene fra 

" 1803 — 1806 i to Bind, : Forfatteren fulgte med General 
Janſſens, der efter Freden til Amiens var anfat af ven 
hollandſte Regjering ſom Generalgouvernor paa Cap, forſt 
ſom Lærer for' hans Søn, men ſiden gik han i Republikens 
Tjeneſte, og gjorde den fornævnte Reiſe hvorved han fame 
lebe meget for Geogtaphie-, Natur⸗- og Menneſtekundſtab. 

Cap François, Hovedftaden i den ældre franſke Xn> 
deel af St, Domingo i Veſtindien. Den er" regetmæsfig 
bygget, men aaben og forſvares af Batterier, det ene til 
Havnen, det andet til Landſiden. Antallet paa Indb, hvide 
og forte beløb fig til 8000. Havnen er ſtor og dyb, men ef 
fulbkommen ſikkret mod. Nordvinden. Sletten omkring 
Staden var ſtjen, frugtbar og fortreffeligt dyrket, og fans 
delen med Sukker, Caffe, Indigo, Bomuld 20. var af ſtor 
Vigtighed før Revolutionen; men Friheds og Ligheds— 
Grumfætningerne bragte Fordærvelfe over hele Øen og for— 

. hemmelig over Hovedftaden. Plantagerne ere for Storſte— 
delen ødelagde af Negerne, og, da de 1302 bleve uddrevne 
af Staden af de Franſte, ſtak be Endeel af den i Brands 
Bed Slukningen af Aaret 1803 kom den efter en formelig 
Beleiring igjen i Negernes Hænder og Frankerig tabte fin 
fidfte Pladg paa Øen. J Begyndelfen af det følgende Aar 
bleve de tilbageværende høide Indbyggere myrdet af Neger⸗ 
generalen Deſſalines. ! - 

Capel betyder i muſikalſk Forſtand og i Almindelighed, 
en: Samling af Tonekunſtnere, ſom lonnes af Fyrſter eller 
rige Privatperſoner for at kunne opfore en fultftændig 
Concert. Egentlig ér et Capet en tille Bygning, under» 
tiden et Verelſe i en Kirke eller Privathuus, hvori Guds⸗ 
tjeneſte holdes, Das her ved indtrufne Lelligheder ovførtes 
geiſtlig MufiÉ, kaldte man et alene Stedet Capel, men og det 
Selſtab af Tonekunſtnere fom opførte denne Muſik. J 
Forſtningen brugtes Navnet blot om dem, fom opførte 

Zeiſtlig Muſik, ſiden udſtraktes det til ethvert Muſikſelſtab, 
der beſoldedes af Fyrſter eller andre. Et Capel fan være 
bedre. eller ſlettere beſat efterſom Eieren kan anvende Mere 
eller Mindre derpaa. J ethvert Capel gives der almindelig 
flere eller færre, der kunde fpille Solo paa deres Inſtrument; 
diſſe kaldes GConcertſpillere og betales bedre end de 

& 2 2 
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øvrige, Capellet Har ogſaa Sangere 09 Sangerinber. 
Diſſe funde igjen være Solofangere og Chorſangere, hvilke 
ſidſte altid fynge i Forening med de andre. JSpidfen af 
Selſkabet fraaer Capelmeſteren, hvis Forretning det er 
at ffaffe Sykker til Opførelfe, ſom han enten felv hår 
componcret eller ladet compoxere; han made ſorge for at 
Stykkerne indftuderes og have Directionen ved Opfs« 
relſen. Da Capelmeſteren felv mage være Componiſt, er 
det. nødvendigt at han far ſtuderet Compoſitichen, hvilket 
almindeligt feer ft Stalien, hvor Muſikken heldigſt er 
uddannet. fan maas desuden theoretiſk i det Mindſte Fjende 
Brugen af Hvert enkelt Inſtrument, for af hans Compo⸗ 

fitioner ei ffulle indeholde noget” hvis Udførelfe vilde være 
umulig eller for vanſtelig før'et eller andet Inſtrument. I 
ben nyere Tid har Capelmeſteren begyndt at ſtyre Opforelſen 
med Tactſtoklen. Ved Opførelfen faavelfom ved de- fore» 
gagende Prøver har Capelmeftewen Partituren for ſig, hvort 
hver: enfelt Stemme ſaavel Muſikanternes ſom Sangernes 
indeholdes. Af denne Partitur ſtyrer han for det meſte 
Sangen og overlader Capellets Anforſel almindelig til & ons 
certmefteren. $ Italien kaldes enhver Toneſatter ved 
en Kirke, et Theater, eller Conſervatorium Capelr: efter. 

Capello GBianca), nedſtammede fra en anfeelig adelig 
Familie i, Venedig, og blev ved befynterlige Héndelſer 
Frants 2den af Medicis anden Gemalinde. En ung Flerens 
tiner ved Navn Pietro Buonaventuri, Jom lærte 
Handelen paa fin Slegtning Salviatis Contoir, begyndte 
1564 en Intrigue med Bianca, ber faa meget hellere overgav fig 
til fin Tilbøielighed, da Buonaventuri fortalte hende han vor 
en- Clæatning af Salviati og ſtod i Handelsførbindelfe med 
ham. De havte flere natlige Sammenkomſter med hinanden, 
pg da be frygtede for at blive opdagede flygtede de fra 
Venedig. De toge Hufet Capellos koſtbareſte Juveler med 
ſig. Dette Tyverie "bragte Biancas Slægtninge i den 
pderfte Forhittrelfe, De panftode den hele venetianfke Adel 
par fornærmet i dem og udvirkede en Befaling af Senatet 
at forfølge Pietro, med en Priig af 2000 Dukater for den 
fom dræbte ham. De fendte endog Snigmordere effer ham 
til. Florents, hvorhen han havde begivet fig med fin Elſtede. 
Ved denne Tid regjerede endnu Cosmus 1fte, men Ejed af 
Regjeringen havde han overdraget alle Forretninger til fin 
Gøn Francefco (Frants), hvis Character var endnu mørkere 
og grufommere end hans egen. Franceſco ſtulde formæles 
med Erkehertuginde Johanna af Oſterrig, men hendes Stolt— 
Hed ,0g Kulde kunde ei. indgyde ham nøgen Sjerlighed. 
Buonavenftri gav fig ſtrax efter fin Ankomſt under Franceſcos 
Beftyttelfe og taalte den nøiefte Forbindelſe mellem Prind— 



Cap | 69 

ſen og hans Kone, Franceſco havde holdt denne Forbin— 
delſe hemmelig til fin Formeling med Erkehertuginden 1565 3 
ſiden troede han ei meer at behøve bet, Han indforte 
”SSianca ft fit Pallads ved at gjøre Buonaventuri til. fin 
JIntendant. Men, da dennes Fordringer bleve utaalelige 
lod Frayceſco ham myrde 1570. Bianca forſtod ſtedſe mere 

at fængfle Hertugen. Hans Henrytielfe naaede fin hoieſte 
Spidſe, da hun bragte ham en Søn og han fun havde 
Dattte med fin Gemalinde. Denne Søn fkal have været ét 
fremmed Barn, fom hun udgav for deres og lod alle Med⸗ 
videre til denne Hemmelighed rydde af Veien. Mod, For: 
ventning "fødte Erkehertuginden det følgende Aar fin Gemal 
en Søn og bøbe 1575 ved Nedkomſten meb et andet Barn. 
Ryſtet ved fin Gema!indes Død og jin Vroders Foreſtillinger, 
forlod Francefco nogen Tid Florents i den Henſigt at fſtille 
fig ved Bianca.” Denne derimod anvenéte fin hele Duelighed 
og alle Forfsrelſens Kunſtgrebz Hun vandt Storhertugens 
Skriftefader og før to Maaneder - vare forløbne efter Erke— 
hertugindens Død var hun hemmelig Franceſcos virkelige 
Gemalinde. Men ef hemmeligt. Egteſtab tilfredsſtillede 
hverfen Biancas XErgjerrighed eller Storhertugens Daab, 
fom vere de em Søn af fin nye Gemalinde efter dens Død 
han Havve” avlet med fin forſte Gemalinde, Han gav førft 
Kong Philip den 2den i Spanien Gfterretning om fin For—⸗ 
bindelfe og da ban billigede ben, befluttede han at gjøre den 
offentlig bekjendt. Han lod Republiken Venedig erklære, 
at han havde iſinde paa det nøiefte at forbinde fig med den, 
ba han vilde tage en Datter af St. Marcus til Gemalinde; 
og ber famme Ovrighed, der offenilig havde beffjemmet 
Bianca og fat en Priis paa hendes Mands Povel, overefte 
hende nu med KXresbebiisninger. En Grifæring af Pregedi 
af-s16de "Juni 1579. udnævnte hende til Republikens fande 
og egentlige Datter; fo Geſandter ledfagede af go Nobili kom 
fra Venedig fil Florents for at bivaane Adoptionen og For— 
meliggen. Begge Ceremonier høitideligholdtes t Oct, 1579 
med ftor Pragt. De koſtede Toſcana 500,000 Dukater paa 

gu Tid da Pungersnod og allehaande Ulykker hjemſogte 
Folket. Ved Biancas og hendes Broders Xnmaffelfer (han 
var en tiblang Miniſter) blev. Franceſcos Regjering Folket 

daglig mere forhadt. Da Biancas indfaae, at hun hverken 
kunde faae den forhen indſtudte Søn til Thronfolger, eller 
uden Fare gjentage dette Bedragerie, ſom hun et Par 
Gange havde beſluttet, onſtede hun- oprigtig at forfone fig > 
med den nærmefte Thronarving Cardingl Ferdinand. Vir— 
kelig havde denne 1587 en Sammenkomſt med fin Broder og 
hans Gemalinde paa. Poggio. Man fyntes paa begge Sider 
at være forſonet, men faa Dage efter blev Storhertugen pluds 
felig Ing faavelfom Bianca og begge dode paa cen Dag, den 
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Tobe Oct, Ferdinand nedlagde fin geiſtlige Værdighed 
øg tiltraadde Regjeringen, men kunde dog et tilintetgjøre 
Mistanken om aft have forgivet fin Broder og Bianca. 

Caper, Ét Skib, fom i Krigstider udruſtes af een eller 
flere Privatperfoner eller paa Actier for at opbringe fiendt— 
lige Skibe eller de Skibe der tilføre Fienden forbudne Barer. 
Admiralitetet udfteder en Zillavelfe til at drive Caperie eller 
Caperbrey og dette udgjør Forſkjellen mellen en Caper og en 
Gørøver eller Fribytter. 

Capi Aga er ved bet tyrkiſte Hof Formanden for 
Gildingerne. Han melder tillige alle, ſom ville tale med 
Storveſiren og fører fremmede Gefandcere til Audiens. 

Capigi kaldes Serailets Dørvogtere, omtrent 400 t 
Zallet. De fiaae under en Anfører der kaldes Capigi 
Baſchi. De bruges og fil at overbringe Sultanens Be— 
falinger f. Cr, naar nogen ſtal ſtranguleres overbringe de 
ham Snoren. 

Capitain, Anfører for et Compagnie. Middel⸗ 
alderen betydede det eu Feltherre. En Skibscapitain har 
et Skib at commandere. Generalcapitain kaldes i Spanien 
den Overſtcommanderende ved Landtropperne. 

Capital, Capitæl kaldes iBygningskunſten den 
gverfte Deel af en Soile cg er et væfentligt Kjendetegn ved 
de forféjeliige Søileordener, ] 

Capitel, Hovedſtykke eller Afdeling ten Bog. Da 
de geiftlige Ordeners Regler og Statuter vare inddeelte i 
Gapitler, blev ogſaa fnart Forſamlingen af Ordensmeds 
lemmerne og Stiftsherrerne kaldte Capitel. fordi man ved 
deres Simmenkomſt forelæfte alle eller nogle Capitler af 
diſſe Regler. Ridderordenerne ſom oprindeligen have ans 
taget meget af den geiſtlige Forfatning, betjene ſig af ſamme 
udtryk om deres Forfamlinger og felv nogle Laug bruge denne 
Bengcxvnelſe. Naar man derved forftaner Medlemmerne af 
et Silffab fom et Heelt, kaldes kun de ſtemmeberettigede 
Domherrers Collegium, Capitel; og diſſe falde fig til For⸗ 
ſtjel fra de yngre Canonici Capitulares. 

Capitolium, det gamle Roms berømte Slot, fra 
hvis Top Romerne ftuede ned fom Verdens Beherfkere,— 
var bygget paa den capitolinffe Høi, den mindſte af Roms 
7 Hosie, hvilfen i den ældre Tid heed den tarpeiffe. Den 
førfte Grund til Capitolium blev Lagt af Tarquinius Pri⸗ 
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ſcus, 140 Aar efter Roms Bygning, men bet fuldførtes 
førft efter Kongernes Fordrivelſe. Ved Borgerkrigene under 
Sulla opbrændteg det, men opbyggedes paa Nye af Senatet. 
Samme Skſebne havde bet ſiden to Gange og opførtes 
igjen af Veſpaſian og Domitian; den ſidſte lod det ifær 
opføre med megen Pragt og indrettede de capitolinffe Lege, 
Efter Dionyſius var Templet med de udenforftaaende Støt: 
ter 200 Fod langt og 185 Fod bredt. Egentlig beftog hele 
Byyningen af tce- Templer, ſom vare helligede Jupiter, 
Juno og Minerva cg ved Mure adſtildte fra hinanden, J 
den vide Porticus gaves Folket Triumphmaaltiderne. 
Jupiter var afbildet 'fiddende paa en Stol af Guld og 
Elfenbeen, og beftod i de. glafte Tider af Leer beftrøget 
med Monie. Under Trajan blev. ben forfærdiget af Guld. 
Templets Tag var af KErts; D. Catulus lod det forgylde. 
Af famme Slags bar og Døren. Overhovedet var den hele 
Bygning meget. prægtig og koſtbar; Forgyldningen alene 
ſtal have koſtet 12,000 Talenter, hvorfor Romerne ogſaa 
kaldte denne Bygning den gyldne. Tagſtenene var ligeledes 
forgyldte. Paa Gavlen flod en Quadriga, førft af Leer; 
ſiden af forgyldt Erts. Templet ſelb havde en umaadelig 
Mængde af de prægtigfte Foræringer. De vigtiafte Stats— 
acter, faavelfom de ſibyllinſte Bøger gjemtes i ſamme. Det 
nuværende Gapitolium, der ftaaer paa ſamme Sted og tildeels 
paa ſamme Grund fom det gamle Capitolium, er en nye Byge 
ning efter Michael Angelos Tegning. Hovedindgangen frem⸗ 
byder et prægtigt Syn; men Bygningerne høre efter Kjens 
deres Dom til Angelos mindre fortrinlige Arbeider. Det 
nye Capitolium beftaner af 3 Bygninger (i den fortrin— 
ligfte boer Roms Senator), dog bedaktke de ci hele den 
capitolinſte Hai. Paa Ruinerne af det forrige Juviter 
Capitolinus's Tempel, hvoraf man endnu finder nogle 
Soiler, flager en Franciſcanerkirke. ) 

Capitulation, Valgceapitulation, Haandfeſtning, 
kalder man de Forpligtelſer, ſom en Regent maae erkjende 
og bekrefte ved fin Thronbeftigelſe. J det tydſke Rige var 
det en Grundlov, ſom var givet af Churfyrſterne i Rigets 
Mavn og maatte befværges af den udvalgte romerſte Keiſer 
eller Konge før Kroningen. De fornemfte Forpligtelfer 
deri vare, at han ſtulde beſtytte Riget og Kirken, noie 
iagttage Fundamentallovene og holde over Churfyrſternes og 
Gtændernes Rettigheber, Den førfte Capitulation fore— 
lagdes Keiſer Carl den ste, Efter den weſtphalſte Fred 
fulde en beſtandig Capitulation forfattes af Rigsſtenderne, 
til hvilfen man ſtedſe Fulde holde fig. Men denne Gjen— 
find blev opfat fra en Rigsdag til en anden og bley 
albrig afgjort. Capitulation kaldes og et Fordrag, 
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ifølge hvilket en. belejret Stab eller en intfluttet Armee 
cvergiver fig fil Fienden under viſſe Betingelſer. 

Cappadociten, forbum en anfeelig Provinds i Lille» 
afien, udgjorde øngang et berømt Kongerige og grendſede 
mod VB. fil Lycaonien, mor S. til Cilicien og Commagene, 
mod, ØD. til Armenien og mod N. til Pontus. J ben pers 
ſiſte Zirgalner inbefattede Capoilocien alle Lanbene mellem 
Halys og Euphrat: ved ben førfte Flod. adſtildtes bet fra 
Phrygien 09 Paphlagontien, ved ben fivfte fra Armenien 
Perſern⸗ havde, efter Strabo, deelt vet i to Satrapier, ” 
Etor + Cappahocien idet egentlige Cappabocien/ og ville— 
Cappadocien (ſiden kalldet Pontus). Denne Jnddeling blev 
dog ci ftevfe ffrengt iagttaget. Efter Landets Erobring 
indfatte Perferne en Sgtrip af ben kongelige Familie, hvis 
Efterkommere rvegjeride under Titel af. Konger og under— 
tinen gjorde fig uafhængige, " Da Xenophon udførte fit 
beromte Tilbagetog, ſtode, ſom bet ſynes, begge Cappadocier 
under Niudnen ates, ber havde taget. Deel i ben yngre 

. Gyrus'8 Opſtand, men" beholdt fit Land oa efter -Cyrus'8' 
Nederlag igjen blev; afhængig" af de perſiſte Konger. — 
Stor-Cappadocien var et flet, cultiveret og af Naturen 
maadeligt begunſtiget Land, hvis Sletter for Størftehelen 
fun vare brugelige til Græsgange for Faar. Elimaet var 
raat, og da ber manglede Brende, vare Indbyggernes 
Boliger lave og maadelige. Selv Hovedſtaden Mazaca 
Lianede mere en Lefer end en Stad. Cappadocierne, ſom 
til Forſtjel for Syrerne, med hvilke te havde Sprog tils 
zœlles, kalbtes Leucoſyri (be hvibe Syrer) anfaaes for 
dumme og ondfkabsfulde. 

Capri, en lille Se i bet toſcanſke Hav, ved Indlobet 
til Golfo bi Mapcli, bebøeg af 4000 Indbe, er vel klippe— 
fuld, men bog fruatbar paa Biin. Den beftaaer af to høie. 
Bjerge, mellem hvilke gaaer en Dal, der dag er 5 til 600 
Fod. over Havets Overflade Rundt om er Øen omaivet 
af hsie Bjerge, ſem fun tillabe et enefte Indlob. Dalen 
imellem Øjergene hører til Italiens frugtbareſte, ſundeſte 
og fØjønnefte Egne. Af Nomerne kalbtes Øen Caprea. 
Auguſt tilbyttede fig ben af Neapolitanerne og lod den 
indrette til fin Fornøielfe og Hvile, uden bog. at gjøre 
Brug af ben. Men Tiberius tilbragte be fyv ſidſte Yar of 
fit Liv her i ſtjendig Liderlighed. Ruinerne af hans Pals 
labs ere endnu til, f 

Capua. I, Bet nye Capua er en befæftet Stab i 
Terra bi Lavoro i Neapolis, 2 Mile fra det gamle Capua, 
af hvis Ruiner bet tildeels er opført i det gåde Aarhundred, 
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2. Det gamle. Capua var cen af de ſtjenneſte og yndigſte 
Stæbder i det gamle Italien og tillige faa betydelig, at man 
fammentignede den med Rom og Carthago. Den er fornem» 
melig bekjendt af at Hannibal opholdt fig der efter Slaget 
ved Cannæ, og af ven, ſom man hat paaftaaet, fEjønt uden 

Grund, ſvekkede hans Soldaͤters Mod. Hannibal lovede af 
hæve den til Italiens Hovedſtadz den forbandt fig derfor 
med ham imod Romerne, ſom dog efter 5 Aar igjen. indtoge 
Capua. Vandalerne forſtyrrede den; | vel blev den igjen 
opbygget af Narſes, men endeligt odelagt af Longobarderne. 
Man feer endnu der Levninger af:gamle Bygninger, 

t; Capuciner, fee Orden (geiftlig). ; 

Caracalla (m. Aurelius Antoninus Pius Base 
ſianus Britranicus). Denne kronede Tyran, fom far fin 
Plads ved Siden af Galigula og Nero, var Keiſer Severus's 

”ældfte Søn og født 188 i Lyon.  Cfterat han i fit 8de Aar 
var udraabt til Gæfar-og i det Tite til Auguſtus, antog 
Faderen ham, før han endnu var 14. Aar gammel, til Med— 
hjelper i Regieringen. Efter Severus's Død 211 ſtulde 
Caracalla regjere tilligemed fin Broder Geta. De hadede 
hinanden: fra den tidligſte Barndom. He herſtede dog i 
nogen Tid i Felledeſtab. Caracalla lod Geta gjøre et Tog 
imod Caledonierne. Efter en temmelig ſtjendig Fred vendte 
de tilbage og holdt et heitideligt Indtog i Rom, Begge 

, foreffog nu at fætte deres Fader blandt Guderne; ikke 
deſtomindre arbeidede de paa at ftyrte hinanden. En Tid 
havde de den Plan at dele Riget mellem fig, men deres 
Mader Fulia og Rigets Store medfatte fig. Mu tænkte 
Caracalla paa at ſtille fig ved fin Broder ved Snigmord. 
Efterat nogle Forføg vare mislykkede, lod Han fom Han 
vilde forfone fig med han og bad Moderen at foranftalte en 
Sammenkomſt imellem dem. Geta kom, blev overfalben af 
nogle dertil beftilte Centurioner og gjennemboret i fin 
Moders Arme; hun turde et alene ikke begræde hang Død, 

men maatte endog fynes glad: derover, Rige Gaver vandt 
ham Prætovianerne, fom nu udraabte ham til Enekeiſer og 
erklærede Geta for - Statens Fiende. Fra denne Tid var 

Caracallas Liv fun en Kjede of Gruſomheder og Daarlig— 
heder. Alle, fom havde ſtaaet i mindſte Forbindelfe med 
Geta, felv deres Børn, lod han ombringe. Dio fætter 
Slagtoffrenes Antal til 20,000. Men felv mange af fin 
Broders Mordere lod han henrette og optog ham iblandt 
Guderne, Det lod endog fom han undertiden begræd ham— 
Sulla var hang Mønfter: han lod opføge hans Grav og 
fætte iſtand. Lig denne Dictator betalte eler berigede han 

Soldaterne med ubegrændfet Gavmildhed. Men ligefaæ 
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ubegrændfede vare og hans Udſuelſer og Køverier. Gruſom 
lig Caligula og Nero, men endnu taabeligere end diſſe 
betragtede han Raadet og Folket med lige Had og lige For— 
agt. fan angreb dem med Forhaanelſer, ſom han lod 
udgaae i Form af Edikter eller Taler, Med ſerdeles Iver 
ødelagde han Senatorerne. Han gav alle Rigets frie Mænd 
romerſt Borgerret og optog førft Ægypter i Raadet. Han 
havde en naragtig Lidenſkab for Alexander, ſom han efter— 
abede i mange Ting. I ben Indbildning at Ariſtoteles 
habde deeltaget i Antipaters Sammenfværgelfe, lod han af 
Enthufiasme for den macedoniffe Ekobrer, Philoſophens 
Bærfer allevegne brende. Ogſaa Achilles gjorde han meget 
af. Han begav fig til Slium for at hædre denne Helts 
Grav og forgav fin Frigivne, Feſtus, forat efterligne 
Achilles i fin Smerte over Patrockus. Endnu galere vifer 
Caracalla fig paa fine Tog. Førft begav han fig til Gallien, 
hvor han udøvede alle mulige Gruſomheder. Derpaa gif: 

Han over Rhinen imod Gatter og Alemanner. Catterne 
fægtede med Mod og fun ved at udbetale en Sum Penge i 
Guld fik Keiferen tov til at vende tilbage over Rhinen. 
Alemannernes Land betraadde han ſom Ben og Buntsfors 
vandt og lød Faſtninger opføre der uden at Folket foruro— 
ligedes derover, Derpaa kaldte han hele det unge Mandſkab 
fammen, fom om han vilde tage det i Sold og lod det 
nedhugge af fine Tropper, ſom han havde ladet omringe 
Alemannerne. Af denne ſtore Sejer antog han Savnet 
Alemannicus. Efterat han var gaaet over Donau, traf han 
i Dacien paa nogle Gother, over hvilfe han havde nogle 
fmaae Fordele. Den Krig, han havde for imod Partherne, 
Zaldte ham til Antiochien. Artabanus, fom dengang regjes 
vrede, ſtrekkedes for hans Trudſler, villigede i hans Fors 
dringer og erholdt Fred. Abgares, Konge i Edeffa, var 
Romernes Bundsforvandte; Caracalla indbød ham til 
Antiochien, lod ham der lægge i Lenker og bemægtigede fig 
hans Stater. Da han øvede den ſamme Troløshjed mod 
Vologeſes, Konge i Armenien, grebe Armenierne til Vaaben 
og floge Romerne tilbage. Caracalla gif berpaa til 
Alexandria for at ftraffe Indbyggerne for nogle Spotterier, 
be havde filladt fig imod ham. Medens han traf Tilberedel— 
ferne til et ftort Blodbad, ofrebe han Serapis Hekatomber 
og beføgte Alexanders Grav, paa hvilfen kan efterlod fit 
keiſerlige SGmylite fom Offer. Derpaa gav han i nogle Dage 
Indbyggerne til Priis for Nedſabling og Plyndring og 
betragtede dette Skueſpil fra Serapistemplet, i hvilket han 
ogſaa ajemte ben Dolk, han for nogle Aar fiden havde brugt 
imod fin Broder. Snféet, at triumphere over Partherne, 
bevægede ham til, under Paaffud at Artabanus havde nægtet 
bam fin Datter, at bryde Freden. Han fandt Landet uden 
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Forfvar, udplyndrede def, marſcherede igjennem Medlen og 
nærmede fig Reſidenſen. Partherne, ſom havde trukket fig 
tilbage over Tigris til Bjergene, ruſtede fig af alle Kræfter 
for det følgende Aar at overfalde Romerne.  Gatacalla 
opvebiede dem ikke, men gif tilbage fil Meſopotamien, uden 
at have feet en parthiſte Hær. Senatet, fom han meldede 
Srientens Underkaſtelſe, tilfjendte fam en Triumph og 
Ravnet Parthicug. Underrettet om Parthernes Ydruftninger, 
vilde han igjen begynte Krigen imod dem, da Macrinus, 
Præfect for sivvagten, hvem han havde fornærmet, myrtede 
ham i Edeſſa 217. Jovrigt er denne Tyrans Reglering 

omærfværdig ved de ſtore Mindesmarker, fom han lod oprette 
i Rom, ved de prægtige Bade, fom førte hang Navn og ved 

en Triumphbue, ſom forherligede. Severus's Bedrifter. 
STrods fine Forbrydelſer bley Caracalla optaget iblandt 
Guderne. 

Caraccas, en Provinds i Landet Terra firma ved 
Sydamerikas Nordkyſt. Den er fuld af Bjerge, men frem— 
bringer det bedſte Slags Cacap i betydelig Mængde, Des— 
uden frembringer den meget god Tobak, Sukker, Caffee, 
Bomuld, Huner ꝛc. Handelen maae fun drives af Spas 
nierne, fom hidtil have eiet denne Probinds. Venne over» 
ordentlige frugtbare Provinds, hvoraf Venezuela udgjør den 

vigtigſte Deel, havde 1803 en Befolkning af 728,000 Indb. 
Negerſlaverne behandles her bedre, end andre Steder. 
Indianerne kalde Hovedſtaden ligeledes Caraccas, men 
Spanierne St. Jago de Leon. Zen har 24,000 Indb. 
J Aaret 1811 udbrød en Revolution i Caraccas. Indbyg— 
gerne føgte at gjøre fig uafhængige og oprettede en egen 
Regjerings Junta. Det var Løfenet for flere Provindfer i 
| det ſpanſte Amerika, der ligeledes erklærede fig uafhængige. 
Udfaldet er endnu ei afgjort, 

Caraibiſte Øer, eller de ſmage Antiller mellem 10 
og 2v? N. Br., en Gruppe af færdeles mange Øer i Vefts 
indien, der med Henſyn til de beftandig bleſende Oſtenvinde 

deles i Øerne i Vinden (engelff Leewards islands) og Oerne 
under Vinden (engel Windwards islands), Fil hine 
regner man Jomfruegerne, Anguilla, St, Mar: 
tin, Barthelemi, Barbuda, St. Cuftad, Saba, 
Et. Chriſtoph, Newis, Montferrat, Antigua, 
Guadeloupe, Dominique, Martinique, St. 
Lucie, St. Vincent, Grenada, Srenadillerne 
og Barbados. Serne unter Vinden ligge ved Nordkyſten 
af Sydamerifa, nemlig Tabago, Trinidad, Marga— 
rita og Curagçao. Englænderne falde blot Barbados 
Sen i Vinden, de øvrige kalde de Øerne under Vinden. 
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Navnet Caraiber have be af deres førfte Beboere, Carai— 
berne, der vare fordrevne fra NWordamervita i Egnen af Flos 
rida ved indvortes Krige, vandrede til Øerne og til Guyana 
i Sydamerika, hvor de, forſterkede ved flygtede Negerſlaver, 
endnu leve  Xribed og ofte i Krig med de europæifke Colos 
niſter. Fra Øerne bleve be for det mefte fortrængte i det 
18de Aarhundred; fun paa-St, Vincent finder man endnu 
Too og påa Dominique 30 Familier af røde Caraiber. "Deres 
arve er olivenbruun, men de bemale fig med Orleans, for 
at ſikkre fig mod Stik af Inſekter. De ere tappre, men leve 
üden nogen ordentlig Forfatning. - Paa Øen St. Vincent 
ere ogfaa forte Cataiber, fremkomne ved en Blanding af 
Megerflaver og caraibifte. Qvinder, Deres Antal beløber fig 
til 2000 Familier. Deres Farve er bruunfort og de have, 
uaatet alle Englændernes Beftræbetfer forfvaret den frie - 
Befiddelſe af deres Deel-af Ben. Havet, hvori diffe Der 
Xigger, falder man og det caraibiſke Hav. 

Caraiter eller Caræer kalde Jøderne dem, ſom 
forkaſte Talmuds Traditioner og holde ſig blot til Skriftens 
Ord. 

Caravaggio (Michael Angelo Amerighi eler Mo⸗ 
rigi, faldet Michael Angelo di), en berømt Maler, fodt i 
Caravaggio i det MailandfÉe F569. Han var førft Muur= | 
foend, lagde fig derpaa efter Maleriet og gjorde ftore Frems 
ſkridt. Man tan anfee ham for Opfinder af en. nye Maneer, 
der fandt mange Efterlignere. J den Kunſt at give Gjen— 
ſtandene den Runding og Ophoielſe, de have i Naturen, er 
Caravaggio Mefter. Men Naturens Efterligning var hans 
hoieſte Maal. Han anede ei det Fortrin, en Meſter nazer 
ved hermedat forbinde et høit Ideal. Han døde i fin bloms 
firende Alder af en hidſig Feber 1609. De Malere, fom 
meeſt have efterlignet ham ere Manfredi, Valentin og 
Ribeira⸗ 

Caravaner kalder man ſtore Reiſeſelſkaber i Levanten 
og Afrika, der flaae fig ſammen for at være ſikkre mod Ro— 
vere og fornemmelig have Handelen til Maal eller og Pille— 
grimsreiſfer til helige Steder. Et ſaadant Selfkab har ofte 
over tuſende Cameler med fig, hvilke bære Varerne og de 
svrige Sager og gaae Cen efter den Anden, faa et fligt Tog 
undertiden er een Miil langt. De retfe for Hedens Skyld 
alminbdeligſt om Natten. Da enhver Muhamedaner i det 
Mindſte Engang i fit Liv ſtal beføge Muhameds Grav, faa 
omme aarlig en Mængde Caravaner fra forftjellige Steder 
til Mecca og Medina. Anforeren for en ſaadan Mecca⸗ 
Caravane, der er bevæbnet, kaldes Emit Adge. Paa Reiſen 
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ſynges Vers af Korahen. Handelscaravaner udvælge Cen 
af Selſtabet til Overhoved; han kaldes Caravan Badi og 

beſtemmer Dagreiferne. Caravan-Thee er ſtin Thee, ſom 
føres til Lands med Caravaner fra China igjehnem Rusland 
t tilloddede Wo fÉer, følgelig et har tabt noget ved Søe: 'eller 
Skibsluften. Desuden er den et bedre Slags end den ſom 
kommer til Søes, s 

Caravanſeraus ere i Perſien et Slags Bertshufe, 
fom er anlagde ved alle Landeveie og i Egne, hvor der paa 
en betydelig Stræfning et findes Stæder eller Landsbyer for 
at ſkaffe den Reiſende Stjul. De ere tilbeels meget prægs 
tigt byggede, men indeholde ingen Møbler, hvorfor den Rei— 
fende maae bringe. Seng og Zæppe med fig. J mange 

Caravanſerais ſteer Modtagelſen uden Penge. - 

Carbunkel eller Carfunkel, en heirød Rubin. 
Tarbunkel i Dieter en lille brændende, morkerod HSævelfe é 
Det Hvide af Diet eller paa Hornhuden,- hvilken ofte gaaer 
'over til Blindhed, Tan foraarfage Brand i hele Dicæblet, 
ja endog Døden, ' ; b 

Cardano (Geronimo), en berømt- Læge og Mathe⸗ 
matiker, vor født i Pavia 150r. Man troer almindelig at 
han var ef uægte Barny og han tilftaaer felv at hans Moder 
føgte.at fkille ham ved Livet før Fodſelen. Dog blev han 
opdraget i fin Faders Sacco Cardanos Huus med Omhygge—— 
Itghed. 20 Aar gammel gik han til Pavia for at fuldende 
fine Studeringer og to Aar. efter forilarede han Euklides. 
J fit 33fe Aar begyndte han. at. lære Mathematik og Fort 
derpaa Medicin i Mailand, Derpaa vendte han filbage til 
Pavia, holdt nogen id . Forelæsninger i Bologna, og da 
han her paadrog fig Stridigheder,” begav han fig til Kom. 
Her blev han optaget i det medicinſte Collegium og erholdt 
en Penſion af Paben. Kongen af Danmarks Tilbud vilde 
han ei modtage, deels for Climaets, deels for Religionens 
Skyld. Den ſidſte Grund ſynes befynderlig for en Mand, 
der anflagedes for Irreligion, men Bicgrapherne ere ei 
enige i Henſeende til hans fande Religionsmeninger. Theo— 
logerne angrebe hans Orthodoxie og man ſatte ham enteg 
blandt Atheiſterne, men gjorde ham fifkerlig Uret. Han var 
ſnarere overtroiſt, tabte fig i cabbaliftiffe Drømmerier, fores 
"gav at have en Dæmon familiaris, fom "advarede ham 2, 
"Han var-en ivrig Aſtrolog og man har berettet, at han for 
at opfylde fin fidfte Spaadom, ſtal have hungret fig til bøde 
i fit 750e War, Men denne Beretning er ufiffer. CEhriſti 
Horofiop fan anfees ſom et Meſterſtykke af dette Slags 
Urimeligheder. Hans to Skrifter de subtilitåte og de re= 
+um varietate «indeholde Hovedſummen af hans Phyſik, 
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Metaphyſik og naturhiſtoriſte Kundſkaber, og kunne tjene | 
fom intereſſante Beviig, paa hoilke Afveie ben menneſtelige 
Mand fan komme. fans Rygte fom Læge var faa ſtort, at 
Primas af Skotland, ber i 10 ar havbe været føg og for⸗ 
gieveg raabfpurgt Kongen af Frankerigs og Keiſerens Læs 
ger, kaldte ham fil fla, Virkelig curerte. Cardano denne 
prælat,, Com Mathematiker har han og nogen Fortjeneſte. 
Hans Liv blev paa mange Maaobder foruroliget, iffe alene 
ved hans Fienders Angreb, men og ved hang egne Lafter, | 
ſom man Fan fee af bet Billebe, han ſelv udkaſter i fit Lærk: 
De vita propria. Hang Frimediohed heri gader faa vidt; 
at be fon hive bedomt ham med Skaanfſel, have været nøbfe 
fil at antage, at han har havt Anfald af Vanvid. - Ham | 
bøbe fandfynlig ved 1576. Hans famtlige Værker, hvis An⸗ 
tal beløber fig til meer end g0, ere udkomne i Lyon i 10 
Foliobind 1663, : ' 

Cardinaler kalber man SMeblemmerne af et geiſtligt 
Collegium af 70 Petſoner, ſom vælge Paven blandt bem felø | 
øg forreften dele Regjeringens Beftyrelfe med ham. De bes | 
ftaae af 6 Biſkopper, 50 Præfter og 14 Diatoner. Hver af 
dem fører Navn af en Kirke i Rom eller i Pavens Diftritt, | 
hvoraf han brager Indkomſterne iffébet for Løn. Ingen. 
(Sarbinal tør uden Difpenfation fjerne fig fra fin Kirkez 
bog blive ogſaa ofte udenlandſte Fyrſter og Biffopper uds | 
nævnte til Cardinaler. De have Mang med Forfter. De 
bære cen hoirod Hue og over ben en fat meb nedhængende 
Cilfelnorer, ved huls (Ender ere heftede Dvafter og have et 
Slogs Præftetjol, ber ligeſom Hatten enten er hoirsd, rofens | 
farvet eler violet (fee Conclave). 

| 

Carga, Korteanelfe over Kiobmandsvarer, hvormed 
et Skib er ladet, ofte ogſaa Ladningen felv, Cargador, 
en Mægler, ber føger Labning for en Kjøbmand, eller gjør | 
ham beljendt med Varers Ankomſt. Cargo kaldes ben, ſom 
antages af Eierne, for at beſtyre Salget af Ladningen og 
igjen indkjebe en nye Ladning paa bet Sted, hvor Skibet 
er beftemt hen; deraf Super- Cargo, Under-Cargo. Car⸗ 
gaifon, en Gfibslabning, fon en Kjobmand fender til frem⸗ 
mede Lande for at ſalges. 

Caricatur, ét af bet Italienſte laant Kunſtudtryk, 
af coricare, overloſſe, overdrive. Caricatur er følgelig li 
efter Etymologien, en Fremſtilling, hvori Dele, Egenſtaber J 
og Ajendemorker overdrives ved Mengde eller Storrelſe. 
Meb ben Gontraft, ſom herved fremkommer, blive be for bet; 
Meſte Latterlige, og deraf kommer bet at man veb Carica⸗ 
turer førft oa fornemmelig tænker paa bet Latterlige, Dog J— 
gives der ei blot latterlige, men og ſtralkelige Garicaturer, 
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Bendabid figer: ”Et Barn af tilborlig Storrelſe med et 
coloffalt Hoved, coloffale Arme 2c,, er en frygtelig Cas 
vicatur, et vorent Menneſte med) en lille bitte Neſe, lille 
bitte Mund, er en latterlig Caricatur.“ Der fan og 
gives Caricaturer, hvor begge Dele ere blandede, f. Cr, 
Bramarbas, der føger at give fig et martialfE udſeende ved 
at forftørre viffe uvæfentlige Dele over det almindelige Maal, 
ſom Knebelsbart, Sporer, Sabel m. m,, Hviltet bliver faa 
meget latterligere, jo mere det contrafferer med Bramarbas's 
lille Figur. uͤforſtkyldte legemlige Brek høre ef under Cari— 
caturen, kun de hvori menneſteligt Vilkaar og Taabelighed 
blande fig. Leonardo da Vinci har tegnet Caricaturer, fon 
Grev Caylus har udgidet i 58 Blade, Her feer man den 

"Frættefjere, Praleren, den Dovne, Dumhedens Smiil 2c, 
fremftillet med caracteriſtiſt Troſkab, fun med ftærkt udførte 
Træf, Caricaturer ere egentlig Satirens Idealer og for 
ſaavidt fan man ei andet end give dem Bifald, faalænge 
di antage Satirens Nytte. Hogarth er mefterlig ti 
Caricaturen; desuden fortjene og Annibale Garachi, 
Ghezzi og Callot at nævnes. J London udkomme ſtedſe 
en Mængde Caricaturer, almindelig af politiſt Ten— 
dens. Friheden gader her et fjelden til Toilesloshed. Gil— 
ray og Bunbury udgive de flefte engelſte Caricaturer. Den 
fidfte har man endøg faldet den nye Hogarth, 1787 tdgav 
han en Rælte ſpogfulde Kobberſtik over Ridekunſten, led— 
ſagede af comifle Bemærkninger fulde af Aand og Lune. 
Hans bedſte Verk er Sondagsforlyſtelſerne. En Englender 
har ſtrevet en Theorie for Caricaturen. 

Carillon, Klokkeſpil, uden Tvivt en gothiſt Opfins 
delſe, fom man i Nederlandene gjør meget af. Man troee 
at det førfte Klokkeſpil blev forfærdiget iAloſt i Flandern 
1487. Der gives mange Glags. Nogle gaae ved Valfer, 
der ombyttes fra Tid til anden og lade fig ef alene høre 
huer Time, Mat og Dag" med det famme Stykke, men tirs 
(Ejendegive og halve Timer og Qvarter, ved kortere Strofer, 
Ja endog halve Ovarter ved enkelte Slag. Paa et Sted ſom 
Amſterdam, hvor de findes paa de flefte Taarne, blive de til 
Befvær. Andre af diſſe Carillons have tillige et Slags 
Tangenter, ſom berøre Klokkerne og kunne ſpilles fom et 
Slags Claveer, dog ei med Fingrene, men med Haanden, 
hvilken, for at gjøre Slaget med den tilbørlige Kraft, maae 
forfynes med en Lederhandſte. Burney fortæller, at en 
Garilloneur i Låwen ved Mavn Scheppen væddede med en 

ſaf de bedfte Violinfpillere I Egnen, at han vilde udføre een 
af de fværefte Soloer, fom hån havde fat for Violin, paa 
Klokkerne. En anden berømt Meſter af dette Slags var 
wotthof, Organiſt ved den gamle Kirke og Campaniſt pag 
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Raadhuustaarnet i Amſterdam. San far blind fra fit 7be 
Aar; erholdt i fit 31te den omtalte Plads og ſpillede med 
overordentlig Lethed. Endnu et andet Inſtrument, åer lig» 
ner Harmonica og kaldes Carillen, fortjener Erindring. 
Det beev i Aaret 1740 paa Grev Sruͤhls Bekoſtning fam-- 
menſat i Dresden ved Kunſtnerne Kummer og Petzig af Pore 
cellains Bægere og Skaale, ſem hertil vare forfærdigede i 
Meiſſen, indeholdt fire fulde Octaver og blev flaget Epillet) 
med 6 Tommer lange Træfhaver, ber vare overtrukne med 
Skarlagen. "Dette koſtbare Kunſtvcerk blev 1767 et Rov for | 
Flammerne. * 

"4 

Carbden fore, en Søn af Pipin, Frankernes" 
Konge, var følt 742, efter Nogle paa Slottet Ingelheim ved 
Mainz, efter Andre paa Slottet Salzburg i Øvre: Bayern. 
Et ubeviiſt, dog ei gandſte uſandſynligk, Sagn har "gjort 
ham til et. uægte Barn. Man veed fun litet om fans Ung— 
dom, ſeom ban. efter frankiſt Biis formodentlia tilbragte 
under Kria; Voabensvelſer og Jagt. J fit 26de Aar befteeg 
han Thronen, hoilken han dog efter fin døende Faders Ønife 
maafte dele med fin Broter Carloman, Delingerne fors 
andredes flere Gange, hvorpaa Carloman bøtespludfeligt,- 
ei uden Mistanke om at Carl var Skyld i hens Død. . Nu 
ſtod næften hele Europa aabent for Carls ftore Mand og for; 
hans Heltearm, og han betraodte ogſag ſtrax Krigsſtueplad⸗ 
fen, ſom han ſiden aldrig forlod. Religionsiver brev ham 
til at. bekrige Sachſerne, i hvis Spidſe den berømte Wittes 
Find ſtod. Garl overvandt ham ved Paderborn, odelagde 
de hedenſte Templer og trængte frem indtil Weſeren. 
Medens han ber udholde den” bfobigfte Kamp, begyndte | 
uenigheder med Deſiderius, Longobardernes Konge, fra hrig | 
ufrugtbare Datter Carl havde ladet fig ffille. Desuden tog I 
Carls Broders Gemalinde, Gerberga, firTiiflugt til Defides. då 
rius, der tillige var i Strid med Paverne om Exarchatet. 
Krigen endtes med Erobringen af Pavia og det lengobardiſte 
Riges Tilintetgjorelſe 774… Den gamle Forfatning vedblev, 
undtagen af det blev et Arverige unter Frankerne iftedet for I 
et Valgrige- Carl feln kaldte fig fiden Frankernes og Lon⸗— 
gobardernes Konger. Hertugerne af Benevent, ſom hidtil 
havde været longobardiſt Vaſaler, maatte nu erkjende Carls 
Overherredomme, og faaledeg blev Intet i $bure= og Mel= jf, 
lem: Ytalien i de græffe Keiſeres Magt, med hvilke dog Carl 
ſtedſe blev i god Forftaaelfe, Da han efter ben longobardiſte 

. Krig begav fig til Rom, blev han udnævnt til Stadens 
Beſtytter, en Wre, man hidtil fun havde givet Ketferne i 
Genftantinopel. Hertug Thasſilo af Bayern, en Svigerſen 
af Defiderius, brød den Carl gjorte Eed og ophidſede Avas : 
rerne til et Indfald i Italien. Carl lod ham fordomme pase 
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en Rigsforſamling og fatte ham derpaa i Kloſteret Fulda, 
M Thasſilos eget Onſte, Ayparterne havde underſtottet 

Thasſilo, hvorover Carl kom i Srcig med dem. Med. tre 
Hare gif Carl imod dem og fordrev dem paa hiin Side 
Theiß og Raab. En utrolig Mængde, ganger gjordes og ef 
umaaseligt Bytte, hvoraf Endeel blev nedlagt i Peterskirken 
i Mom: Krigen varede i 8 Aar cg endtes med af Curl fatte 
der erobrede Land under adſtillige Grevers Jurisdiction og 

indſatte Biſtopper. Carl forføgte ogſaa fin Lykkei Veſten. 
En arabiſt Fyrſte kaldte ham. fil Djelp til Spanien. Carl 
erobrede adſtillige Stæder og trængte frem til Ebro, Men, 
da Frankerne. traf fig tilbage igjennem be fnævre Bjergveie, 
bleve de overfaldne af Indbyggerne og lebe, et frygteligt Tab, 
J Roncevallis Dal: faldt den" troe Eckhardt og "Roland, 
Carls Yntlinge, Helte; ſom med flere af deres Samtidige 
ere forevigede ved en Mængde Digte hos forſtfellige Nationer. 
Dog moedſtod Ingen Carl med mere Haerdnakkenhed end 
Sachſerne. I 33 Xar fægtede de for deres Guder og deres 
Frihed, Endelig [ytlfedes bet Carl at overvinte og omvende 
dem, Wittekind blev vunden ved Overtalelſe og døbt. i 
Attigay, hvor Carl ſelv ſtod Fadder. Freden til Salza gav 
begge Folk Moe, Sachſerne beholdte deres gamle Love, 
antoge Chriftendømmen, betalte Tiende og fandt fig i for 
Fremtiden at have een Konge med Frankerne. En flor 
Mængde af dette Folk blev med Nvinder og Børn forplans 
tede fra Elbens. Bredder til Flandern og det rhinſte Franken, 
der ſtiftedes Biſpedemmer i Bremen, Paderborn, Minden, 
Halberftadt, Verden, Hildesheim, Muͤnſter og Osnebruͤck og 
allevegne anlagdes, ligeſom i Frankerig, Skoler for at 
befordre Nationens Dannelſe. Efter Krigen mod Säachferne 
fulgte nye Krige mod adſtillige ſtaviſte Folk og med ben 
inde Godofred eller Gotrik. Den ſidfte endtes førft kort 
før Carls Ded, og Eideren blev" herved Grendſen mellem 
Tydſtland og Danmark. Imidlertid havde Leo Zdie efter 

Beorgs Dag 799 ved en hoitidelig Procesſion paa det afſtye— 
igſte mishandlet: af to fornemme Geifilige af Hadrians 
Familie og flygtede til Cart, ſom dengang opholdt, fig i 
Paderborn. Han blev modtaget med Hæder og under tilfrrt- 
felig Ledſagning bragt tilbage til Italien. Frankiſte Gre— 
ser og Biſkopper fulgte med for at underſoge Sagen. Det 
ølgende Aar gik Carl ſeld til Rom,” Leo ventede ham ved 
peterskirkens Indgang. Jubelraab og fromme Lovfange hil— 
ede Kongen, der forſt holdt fin Andagt og derpaa anſtillede 
n Underføgelfe, ſom endtes med de Skyldiges Ländsforviis— 
ſing. paa Juledag, da Kongen indfandt fig i Peterskirken, 
aaſatte Paven Gam, ſom efter guddommelig Jnadſtydelſe, 
deiſerkronen, medens Kirken gienled af det zlade, tre Gange 

9* ver mave ' & 

adrians Død beſteget Paveftolen,” Denne blev paa St. 
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gjentagne, Raab: Langt div og Seier for den ophøjede Carl, 
den af Gud kronede, fromme, ſtore og frebbringende Keiſer 
af Rom, Saaledes havoe Carl ved fin Arms og Aands 
Kraft i fit 58de ar opfvinget fig paa Keiferthronen-(800). | 
Franker, Longobarder, Spanier, Friſer, Sachſer, Slaver, 
Bayrer, Avbarer hyldede ham og betalte ham Skat ſom 
bereg Herre, og hang Scepter ftyrede Lantene fra Elbens 
Udløb fil Ebro, fra det atlantifge og Middelhavet til Raab 
og Theiß, over Alperne indtil Benevent. Curova havde den 
Gang fun fo Beherſkere, Keiſeren og Paven, »Kirken lærer, 
Keiſeren beffytter og formerer ; Alt Xandeligt er den hellige 
Fader, Alt Verdfligt Keiſeren undergivet; i Troes Sager 
ærver felv Keiferen den hellige Stoels grundede Anſeelſe, dog 
ej i blind. Lydighed,” Saaledes tænfte og i denne Aand 
handlede Carl. Derfor har heller ingen Keiſer fom han 
bragt ben chriſtelige Meligton til Oplysning, Orden og Guf: 
tur. Midt under Vaabenernes uundgagelige Storm. ſorgede 
den keiſerlige Helt faderlig for Religionen, for fredelige 
Mæringsveie, for Ungdommens Underviisning, for Ret og | 
Borgerheld. Han udførte dette faavidt fom Tid og Omftæns | 
digheder tillode. Hans Breve, hang Capitularier eler Lov— 
bog ere mærkværdige Beviis paa, hvor langt han var foran | 
fin Tidsalder, hvor inderlig han ønffede Medhjelpere, der 
lignede ham for at befordre og paafce Oplysning og Orden 
i fit vidtløftige Rige, Selv det Ringefte undgik ei hang 
Opmerkſomhed. Han, fom gav Verden Love i Klæder, hang 
Gemalinde felv havde forfærdiget, forordnede hvorledes man 
ſtulle fælge Eggene paa hang Meierier, hvorledes man ſtulle 
flagte og nedſalte, gjøde og ploie; han, fom med fit Sværd 
havde foreſtrevet Europas Mationer fin Villie, forføgte i fin 
høje Alder, da hang Haand var ftiv af Vaabenbrug, i fine 
ledige Timer af lære den ædle Skrivekunſt, dengang et ſſel— 
dent Gode. Han overfatte Vindenes og Maanedernes gamle 
Mavne t fit Fedreneſprog, tænfte paa Sprogets grammati— 
calffe Forbedring, fod famle de gamle Nationalfange og lod 
holde Prakener for Folket i det tydffe Sprog. Gt lærd Sel 
ſkab ved hans Hof fjente til hans videnſkabelige Underhold— 
ning faavelfom til hang Børns Underviisning og fulgte ham 
overalt, da han; uagtet fin ſtore Forkjærlighed for Maden, 
dog ſtedſe var der, hvor Rigets Tarv fordrede hans Nærvæs 
rende, Den berømte Alcuin fif han til at blive i Franz 
kerig ſaavelſom Paul af Pavia og Peter af Vifa; 
Eginhard ffaffede han tidligt et ſorgfrit Liv ved fit Hof. 
Ude diſſe nøde hang Omgang oa Benffab. - Et ligeſaa 
ſtarpt Oie havde Garl med fit Riges Civilførfatninge 
Grendſelandene i Spanien, Italien og Tydſtland lod han 
fyre veb Markgrever. Hans Arvelande inddeltes i Pro⸗ 
Sindfer, Gauer og Grevffaber med egne Beftyrere, De ftore 
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Nationalforſamlinger kaldtes Maimarken og paa bem havde 
hver Fribaaren middelbar eller umiddelbar Sæde og Stemme. 
Enhver, fom vilde nyde Godt af Fredens Belfignelfer, var 
forpligtet til i Krig at forfvare Landet med Formue og Blod, 
Dette var Herbann. Med alle Carls Fuldkommenheder, var 
han dog ei uden Feil. Hans Opførfel mod adſtillige af fin 
Familie var mistænkelig; at han myrdede 4300 Sachſer paa 
een Dag i Verden ved Aller var grufomt. De gjentagne, 
men ſtedſe mislykkede &ammenfværgelfer imod hans Liv, 
faavelfom Klagerne over Herbann, ere Beviſer nok paa, 
hvor trykkende ofte hans Scepter var. Men derimod fandt 
ͤndertrykte, Fattige, Enker og Faderløfe og alle, ſom behs— 
vede der, Ret og Beſtyttelſe hos ham. Han var den forſte 

»af Europas Regenter, der agtede, SBenneffeværd og opmun— 
trede de ſtille og ſtabende Kunfter midt under Krigens For⸗ 
ftyrrelfer, Han døde 874 efter at have regjeret 47 Aar og 
blev begravet i Aachen. Paa hang Gravminde fatte man 
følgente Indſtrift: »Her hviler Legemet af Keiſer Carl, den 
ftore, rettroende Fyrſte, der priisverdig udvidede Frankernes 
Rige og beherffede det lykkeligt i 47 War,” Han var hoi af 
Vert, havde ftore, levende Pine, ef venligt, aabent Anſigt 
og en krum Naſe. i 

Carl ade, tydſt Keifer af Huſet Luxemburg, var født 
1316... Hans Faber, Johan, Konge i Bøhmen, er bekjendte 
af fin ridderlige Wand, Hvorfor han blev et Offer i Slaget 
ved Crech 1346. Medens Ludvig af Bayern endnu levede, 

| valgtes Carl til Modkeiſer af Paven, men kunde ei gjøre fine 
Fordringer gjilbende mod fin i Talenfer og Kræfter overlegne 
Medbeiler. Forf ved Ludvigs Død, 21de Octbr, 1347, kunde 
Cart fmigre fig med at komme i rolig Veſiddelſe af Thronen; 
men de Midler, hvorved han var fat paa Thronen, vakte 
Bam Modſtandere. Rigsfyrſterne faae tildeels i ham et Red— 

ſtab af Paven, og de havde nu begyndt at tage Forholds— 
realev mod den hellige Stoels Fordringer. Adſtillige af dem 
forenede fig derfor og erklærede Carls Valg for ugyldigt og 

| tilbøde førft Edvard 3, derpaa Frederik den firenge af Meiſſen 
"og entelig Gynther af Schwarzburg, Een af de vifefte, 
dydigſte og meeſt uforfærdete Krigere paa fin Tid, Thronen. 
Efterat "denne havde ladet fit Valg underføge, modtog har 
Tilbudet og blev. Eronet den 8de Februar 1349 i Frankfurt. 
Gan vilde blevet Carl, der fun forſtod fig paa-Nænfer, en 
farlig Fiende, men han døde pludfelig, og man beffyrder 
Carl for at have fadet ham forgive. Gar! føgte nu af vinde 
fine Fiender. Han formælede fig med en Datter af Chur« 
fyrften af Pfalz, forlenede Churfyrſten af Brandenburg med 
Tyrol øg bragte det dertil, at han eenſtemmig valgteg til 
Keiſer og kronedes i Aachen. Neppe var han kronet far han 
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bemægtigede fra Rigsinſignierne og lod bem bringe - til 
Bohmen, mod fil udtrykkelige Løfte at lade dem gjemme'& + 
Nuͤrnberg eller Frankfurth. Han beſtak fin Svigerfader tit 
at underkaſte en ſtor Deel af Overpfalz den bohmiſte Lehns— 
tet. Denne Domſtol bétragtede han fom det bedſte Middel 
til Tydſtlands Undertrykkelſe. 1354 begav Keiferen fig til 
Italien for at lade fig krone af Paven, men denne Gunſt 
kjobte han under Betingelfer, der udſatte ham for Spot og 
Foragt. pan forpligtede fig til at komme uden Hær, Gfterat 
han i Mailand var udnævnt til Konge i Jralien, bekraftede 
han Familien Bifconfi i dens Beſiddelſer, fom han havde 
lovet at fratage den. Han afftod flere af Rigets Rettigheder 
og Forn derpaa' til Rom, blev Éronet ef Een, Paven havte 
fendt ham, men vovede ei at blive i Rom een enefte Dage 
F et eget Fordrag frafagde han fig Herredømmet over. Mom, 
Kirkeſfaten, Neapel, Eicilien, Sardinien og Corſika, ja han 
lovede med Eed ci uden Pavens Tilladelſe at komme oftere 
til Italien. Bedakket med Skam, ſpottet af Guelferne, 
forbandet af Gibellinerne, vendte han filbage til Tydſkland, 
hvor han udgav den gyldne Bulle, ber til de nyefte Tider 
var en Grundlov for det tydſtke Rige (ſee Bulle). Han 
vakte almindelig Misfornsielſe ved at tilfraae Paven en 
Afgift, der ſtulde udgjsre faa meget fom +% af alle geiftlige 
Yndfomfter. Alle Rigsdagens Medlemmer medfatte fig efters 
trykkelig, og Carl gik i ſin Angſt at fortørne Rigeftænderne 
faa vidt, at fan foreſlog Forfamlingen en Reform af den 
tydſke Geiſtlighed. Paven, fornærmet over denne uoverlagte 
Driſtighed af Keiſeren, opfordrede Churfyrfterne til at affætte 
ham.  Garl vendte nu tilbage til fin forrige Underdanighed, 
opgav ei alene alle Forbedringer, men befræftede endog 1359 
alle Geiſtlighedens Friheder og gjorde ben uafhængig af 
enhver verdflig Magt. En faa ubeftemt Opforſel udfatte 
ham for begge Parfiers Foragt. Det er let at indfee, at der 
under en ſaadan Keiſer ei var indvortes Roe i Landet, 
Roverbander plyndrede overalt. Keiſeren drog vel ut imod 
dem, men uirettede Intet og erFlærede endelig Fyrfterne eg 
&tæderne, at de maatte føge at ſikkre fig faa godt de kunde. 
Italiens Tilftand var iffe bedre. Carl havde udnævnt Fami— 
Iien Bifconti fil Generalvicariatet i Lombardiet, og Barnaba 
Viſconti arbeidede nu paa af underkaſte hele Italien fit Aag. 
Pave Urban ste, foruroliget herøver, ilede til Rom, og ind— 
bød: Carl til Italien, hvorhen ban og gik med en betydelig 
Hær, faa mun et Dieblif anfaae Italien for reddet. Carl. 
benyttede fig af Pavens Stemning for at fage fin. 4de Gemals 
inde, Eliſabeth af Pommern kronet i Mom, men paatog fig 
herved nye Forpligtelſer. Han underhandlede nu igjen med 
Familien Viſconti og overdrog den i en nye. Tractat Bekraf⸗ 
telfe paa den forrige, Paa ſamme Maade følgte ban Stater 
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og Steder i Italien til ben Hoiſtbydende, eller gjorde dem, 
naar de betalte mere, til uafhængige Republiker. pan 
vendte tilbage til Tydſtland med ftore Skatte, men foragtet 
af fine Fiender og forbandet af fine Bundsforvandte. Efterat 
Pave Gregor den 1ite havde, filladt ham, at lade hans. Gøn 
Wenceslaus udnævne fil romer Konge, Fjøbte han Churfyr— 

ſternes Stemme og tilftod dem Lande og Friheder for at de 
fkulte vælge Wenzel. For at ſikkre fig imod Keiſeren indgik 
Migsftænterne i Schwaben det faa kaldte fhwabifte Forbund, 
fom Carl forgjeves  modfatte fig. Paven bevifte kan fin 
Taknemmelighed derved, at han tilſtod Geiſtligheden endnu 
»ftørre Rettigheder. Riget var fin Undergang nær, då Carl 
efter en Reife til Frankerig, blev fyg i Prag og døde 1378. 
Han efterlod fin ælbfte Søn Wenzel Bøhmen og Schleſien, 
Den anden, Sigismund, Churfyrſtendommet Brandenburg og 
ben tredie Lauſitz. Carl havde næften. iffe cen enefte god 
Egenffab. Dog ſtiftedes under ham Univerfiteterne i Prag 
og Wien, Han var den førfte Keiſer, ber uddeelte og folgte 
Adelsbreve, og en meget hæftig Forfølgelfe fandt Sted mod 
Joderne under hans Regjering. 

Cavrl.gste, tyde Keiſer og Konge i Spanien, Erke⸗ 
Hertug Philips og Johanne af Caſtiliens ældfte Søn, var 
fodt i Gent den 24 Febr, 1500. Philips Forældre vare Kei— 
Jer Maximilian 1fte og Marcia, Hertug Garl den briftige af 
Burgundiens enefte Datter; Johannes Forældre vare Ferdi— 
nand den catholffe og Dronning Sfabella, Carl havde ifølge 
ſin Fødfel Ret til Europas Øjønnefte Lande. Han blev 
opbragen i Nederlandene under Opſyn af Wilhelm af Croy, 
Herre af Chievres. Carl vifte liden Tilboielighed til Stude— 
Tinger og foretraf militære Øvelfer, Chievres lærte ham, 
uden af bortdrage ham fra fine Yndlingsbeſtjeftigelſer, 
Hiſtorie, dannede ham til Statsforretninger og indplantede 
Ham hün alvorlige Værdighed, der hele hans Liv igjennem 
var bam faa egen. Efter Ferdinand den catholſtes Død 
antog Carl Titel af Konge i Spanien 1516. Beftyrelfen af 
Dette Rige var til. Carls Ankomſt overdraget den berømte 
Ximeneg, der forberedede Carls hæderfulde Regjering. 1519 
Døde Maximilian, og Carl blev 'efter nogen Uenighed valgt 
fil Keiſer. Han forlod Spanien for at modtage Keiſerkronen 
øg Kroningen gik for fig i Aachen med overordentlig Pragt. 
Den af hans Gefandter undertegnede Valgcapitulation antog 
Han uden Modſigelſe. Reformationens Fremféridt i Tydſtland 
fordrede den nye Keiſers Opmarkſomhed, fom i den Anledning 
holdt er: Rigsdag i Worms. Luther, fom havde faaet ſikkert 
Leide af Keiſeren, talede her fin Sag med Kraft og Fris 
modighed. Keiſeren lod fig ei ſtrax mærke med fin Mening, 
men efter Luthers Bortgang udkom gt ſtrengt Edikt imod 
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ham i Keiſerens Navn, ſom troede at burbe viſe fig ſom ben 
romerſke Kirkes Beſtytter. De Fordringer, Frants den 1fte 
havde gjort paa Riget og ſom han endnu gjorde paa Italien, 
Nederlandene og Navarra, gjorde Krig mellem diſſe Fyrſter 
uundgagelig. Carl forberedede fig til ben ved en Alliance 
med Paven og med Kong Henrik 8de af Engelland. Fientts 
lighederne udbrød 1521." De Franſte, ſeierrige paa hiin 
Side Pyrenæerne, bare uheldige i Nederlandene. Et alvor⸗ 
ligt Oprør i Spanien var imidlertid lykkeligt dæmpet. Carl 
af Bourbon gif over til Keiferen og Carls Generaler ſeirede 
øver Bonnivet ved Romagnano; derimod mislykkedes et Ind⸗ 
fald i Provence," Frants rykkede derpaa felv ind i Italien 
og beleirede Pavia, men blev flagen øg tagen til Fange af 
de Keiſerlige. Paa Cfterretningen herom hyklede Carl en 
chriſtelig Helts Maadehold. Iſtedet for at falde int i Frans 
kerig og forfølge fine Fordele, blev han rolig i Spanien. 
Men hah tænkte at naae fit. Maal paa-en anden Maade. 
Han foreſſog Frants 1fte faa haarde Betingelfer, at denne 
ulytfelige Fyrſte fvoer, han heller vilde omfomme t fit Fans 
genſkab, end indgaae dem, Man bragte ham til Spanien 
og behandlede ham med tilſynelabende Wrbedighed. pan 
faldt her i en Sygdom og Carl beføgte ham førft, da han 
hørte hang Liv var i Fare. Deres Sammenkomſt var fort; 
Carl lovede Frants at han fnart Fulde blive frie, men dette 
giorde han alene af Frygt for hans Død, ei for Alvor, 
Endeligt Tom reden til Madrid iftand t Januar 1526. - 
Carls Magt foruroligede nu de flefte af Europas Fyrfter 
Pave Clemens 7de ftillede fig i Spidſen af eft Forbund, ſom 
Dannedes af Italiens Hovedſtater, men dette Forbunds ilde 
ledede Anftrængelfer "medførte kun nye Uheld. Rom blev 
taget med Storm af Bourbons Tropper, blev plyndret og 
Paven felv fangen. Carl ste, fom i Burgos fik Efterretning 
herom, misbilligede offentlig Connetablens Foretagende, 
anlagde tilligemed fit hele Hof Sorgeklæebder og brev Hykleriet 
jaa vidt, aft han anordnede Bønner for Pavens Befrielſe. 
Da han gjengav den hellige Fader. fin Frihed, fordrede han 
en tøfepenge af 400,000 Gulddalere, men erholdt fun 
100,000. Ligeledes gav han de to franffe Prindfer frie, ſom 
han havde faaet til Gidſel for 2 Mill. Daler. Henrik 8de, 
hvis Minifter og Yndling, Wolſey, var bleven vred paa 
Garl, forbandt fig nu med Franté og. erklærede Keiferen 
Krig." Denne fvarede Herolden fra Kongen af Frankerig 
med Megen Bitterhed. Da han beffyldte Frants 1fte for at 
have brudt fit Ridderord og denne gjengav ham fine Trudſler 
og Fornærmelfer, kom het fil en Udfordring, fom dog ei havde 
nogen Følger, Den paafølgende Krig endtes i Freden til 
Cambrai eller Damefreden 1529 til Keiſerens Fordeel. Kort 
derpaa forlod Gar! Spanien og begar fig til Italien, hvor han 

— 
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i Belogna lod fig krone til Konge i Lombardiet og romerſt 
Keiſer. Ved denne Hoitidelighed kyſte den ſtolte Carl Fonden 
paa den Pave, ſom han fort forhen havde Koldt i Fangſel. 

| Mar 1330 fyntes SKeiferen paa Rigsdagen i Augsburg af 
ville forfone de forſtjellige Partier, men, da det er vilde lyk⸗ 
kes ham, uiffedete han et Dekret imod Prøteftanterne, mob . 
hoilket diſſe fatte det ſchmalkaldiſte Forbund. Uagtet Alt 
hoad Carl gjorde til Fordeel for den catholffe Geiſtlighed, 
viſte han fig dog ftevfe, hvor hang Intereffe tillod det, tole— 
rant mod Proteſtanterne. De proteſtantiſke Fyrſter vare 
ogſaa villige til at ftllte deres Contingent, da han forſamlede 
en Armee imod Tyrkerne. Efterat have nødt Soliman til 
Tilbagetog, foretøg han fig 1535 et Tog mod Tunis, ind— 
fatte igjen en fordreven Fyrſte og befriede 20,000 driftne 
Slaver. Dette Tog futie ham i flor Anſeelſe blandt de 
Ghriftne og befordredbe hans Planer meger Han vifte fin 
Ridderaand endnu mere i en Tale, fom han holdt i Rom for 
Paven og Cardinalerne, da Fiendtlighederne mod Frankerig 
fornyedes i Italien. Han foreflog en Tvekamp, for hvilken 
Priſen paa den ene Side ſtulde være Hertugdommet Bur» 
gund, Ppaa den anden Hertugdommet Mailand, men den 
følgende Dag erklærede han fig imod den franfe Geſandt paa 
en Maade fom lod formode, at hans Udfordring kun var en 

oratoriſt Prydelfe, Hans Foretagender ſaabel i Provence, 
fom i Wiccardict vare imidlerid ei meget "heldige; 1537. fluts 
tedes en Baabenſtilſtand, fom 1538 forlængetes paa 10 Aars 
Begge Monarker havde en perfonlig Sammenkomſt, hvor 
de talte meget om gienſidig Agtelſe og Hengivenhed. Kort 
derpaa vilde Garl 5, for dengang var i Spanien, hvor 
han havde tilintetgjort den gamle Gonftitution med Cortes 
(Rigsftænderne), reife igjennem Frankerig til Nederlandene, 
for at dæmpe et Oprør i Gent. Frants modtog Keiferen 
allevegne med ſtore Wresbeviisninger. Carl opholdt fig 5 
Dage i. Paris, og begge Førfter vifte fig ſammen paa alle 
offentlige Sterer fom Brødre, .… Det. manglede ei. paa Hof— 
fol, fom raadede Kongen af Frankerig ei at lade fin Gjeſt 
afreife, før han. havde tilbagekaldet Madriderforliget, men 
Frants tænkte for ædelt til at agte dervaa og lod fig noie 

med Løfter, ſom Garl fnart glemte. Efterat denne havde 
dæmpet Urolighederne i Nederlandene, befluttebe han et Tog 
imod Algier 1544. Imod Doriag Raad gif han til Søes i 
den ſtormende Aarstid og tabte uden Nytte en ſtor Deel af 
fin Flaade og fin. Hær. Efter fin Tilbagekomſt, indvikledes 
han i en nye Krig med Franferig, da han vægrede fig ved 
at forlene Cen af Frantfes Sonner med Mailand, J denne 
traadde Kongen af England igjen paa hang Side, Garlé 
Hær blev flagen ved Cerifolleg, men paa den anden Eide 
trængte han frem i Champagne, De i Tydftland over 
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Reformationen udbrudte Uroligheder beſtemte Keiſeren til at 
ſlutte Freden i Grefpy 1544. Carl den ste anvendte nu deels 
Teudſler, deels Løfter imod Proteftanterne. Efter nogle 
underhandlinger, hvorved man tun ſegte af bedrage hinan— 
den, traf Proteftantecné deres Tropper ſammen. Keiſeren, 
ſom dengang holdt en Rigedag i Murnberg, erklærede Prote- 
ftanternes QOverhoveder 1 Acten, ſogte at ftifte Uenigheder 
mellem dem, famlede en Hær og havde adſtillige Fordele over 
dem.” Moritz af Sadfen havde erflærit ſig for Keiferen, 
hvorved Churfyrſt Johan Frederik troede ſig nødt til af drage 
hjem for at forfvare fine £anne. "Han blev overvunten og 
fagen til Fange i Slaget.ved Muͤhlberg 1547. Carl modtog 
ham med Haardhed eg nedſatte en Militaircommisfion, der 
beſtod af Spanier og Italiener, under Albas Forſede, og 
denne dømte Churfyrſten tildøde, Kun véd af antage de 
meeſt ydmyaende Betingelſer, reddede Churfyrſten fit Liv, 
men blev i Fangenſtab. Imidlertid ſogte Keiſeren at godt: 

, gjøre, at han Fun handlede for det tydife Riges Vel og 
Sikkerhed. Da han kom til Wittenberg, undrede han fig- 
over, af Man havde ftandfet med den lutherſte Gudstjeneſte. 
fan beføgte Luthers Grav og ſagde, ſom det ſyntes, med 
Rørelfe de Ord: »Jeg bekriger ei de Døde, han hvile i Fred, 
han ftaaer alerede for fin Dommer.” Landgreven af Heſſen, 
Cen af Proteſtanternes Høvdinge, blev nøbt til at nedlægge 
Vaaben og bede om Naade; Gar! berøvede ham, trods givne 
Løfter, fin Frihed. Efterat have tilintetgjort det ſchmalkal⸗ 
biffe Forbund, beſtjeftigede Keiſeren fig paa nye med at 
forene Religionspartierne og udſtedede derfor det, unter Navn 
af Jaterim, befjendte Edikt, men det dar ligeſag frugs 
tesløft, ſom de paa Rigsdagen t Augsburg tagne Forholds= 
regler. Uenigheden vedblev, og da &arl troede fig af være 
Herre, ubbrød en furlig Krig imod ham; Moritz, ſom han 
havde belønnet. med den ſachſiſte Churverdighed, dannede 
et Forbund, fom Kong Henrik 2den af Frankerig tiltraadde. 
Forberedelſerne gjordes i ſtsrſte Stilhed. Carl var i 
Innſpruͤck og ledede Tridentiner-Kirkeforſamlingen; han 
havde tillige ftore Planer for imod Frankerig og Tyrkiet. 
Moritz, fom Carl anfaae for Bundsforvandt, vifte fig plude 
ſelig i Spidfen af en Armee, medens Henrik 2den rykkede 
ind i Lothringen. Carl var nær overrafØet i Jnnfprid ie 
ſtormfuld Nat. Plaget af Gigtfmerter flygtede han ad 
ubanede Veie paa en Bæreftol. Moritz lod Soldaterne 
plyndre der Éeiferlige Slot, den tridentinſte Kirkeforſamling 
opioſtes, og Proteftanterne foreſtrebe Betingelferne i Pas— 
Jauer-Forliget (1552). Garl var ei lykkeligere i Lothringen g 
be Franſte havde erobret Me. Foul-og Verdun, og Gar! 
kunde, alle Anſtrengelſer uagtet, ei tilbageerobre Metz, ſom 
Frants af Guiſe forfvarebe med fior Tapperhed. J Sralien 
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miſtede han Stena ved en Opſtand. Han gik til Bruͤſſel, 
| migfornøiet over fine Uheld og plaget af Gigt, blev møre og 
tungſindig og unddrog fig nogle Maaneder ſaaledes fra. Alles 
Dine, at det Rygte udſprededes han var død. Hans ſidſte 
| Anftrængelfer vare mod Frankerig, men be mislykkedes. 
| Rigsdagen f Augsburg befræftede 1555 Paſſauer-Forliget og 
"gav Proteftanterne lige Rettigheder med de Catholſke. Carl 
faae alle fine Planer Mae Feil og fine Fienders Antal for« 
| mere fig; han. befluttede' endelig at nedlægge Regjeringen, 
Efterat han havde fotſamlet de nederlandſte Stænder i 
| Løven 1555; forelagbe han bem Grundene til fin Beſlutning, 
fagde at han havde ovofret fig for Religionens og fine Unders 
| faatters Bedſte, men. at han nu manglede Virkſomhed og 
| Kræfter og vilde opofre fine øvrige Dage Gud. Derpaa 
Sendte han fig til Philip, ſom havde kaſtet fig paa Knæe og 
kyſte fin Faders Haand, erindrede ham om fine Pligter og 
beſpoer ham uafladelig at arbeide for fine Underſaatters Vel. 
Derpaa gav han ham fin Velſignelſe, trykkede ham til fit 
Bryft og ſank udmattet filbage i Stolen. Dengang overgav 
Carl fin Søn Tun Herredømmet over Nederlandene: den 15de 
Sanuar det følgende Aar overgav han ham paa famme 
Maade den fpanffe Krone' og forbeholdt fig kun en aarlig 
Indtæegt af 100,000 Dukater. Da han havde. beffuttet at 
tilbringe fin øvrige Levefid i Spanien, ventede han fun paa 
gunſtig Vind for af begive fig derhen. Den Tid, han. endnu 
blev 1 Nederlandene, anvendte han til at forſone fin Søn 
med Frankerig og bevirkede, at en Voabenſtilſtand ſluttedes. 
Efterat han havde gjort et forgjeves Forføg hos fin Broder 
Ferdinand, for at fane fam til at afftaae Keiſerkronen til 
Philip, fendte han et hoitideligt Geſandtſtab til Tydſtland, 
for at forkynde Churfyrſterne ſin Regierings Nedlæggelfe. 
Derpaa indſtibede han fig fra Seeland og langede ved 
Kyſten af Biſcaha. Man fortéller at han ved Landingen 
ſtal have kaſtet fig paa Jorden, kyſſet den og derhos udbrudt: 
»Nogen ev Jeg kommen af min Moders Sfjiød, og nøgen 
vender Jeg tilbage til dig, alle Menneſkers Moder.” Han 
havde valgt til fit Opholdsſted et Kloſter ved Placentia £ 
Eſtremadura eg her ombyttede fan Hoihed, Herredomme og 
Pregt med Klofterlivets Stilhed og Eenſomhed. Hans Kors 
nøielfer indſtrenkede fig til fmaae Tourer til Heft, til Dyrs 
kelſen af hang Lave øg til mechaniſke Arbeider Han fore 
færdigede Treuhre, og, da han mærkede, hvor vanfkeligt det 
var at fage fo Uhre til at gaae eens, ſtal han have erindret 
fig, hvor urimeligt han for havde villet at alle Menneſter 
ſtulde tenke Eens. Han bivaanede to Gange daglig Guds— 
tjeneften, læfte Andagtsbsger og henſank lidt efter lidt til.en 
ſaadan Zungfind, at hans Aandskrafter ſyntes at lide ders 
under, Han legrev fig fra be uffyldigfte Fornsielſer og 
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Forbindelſe i dondon, ſom kaldes Slabrapelalliancen, hvors | 
red Krigen endtes og Aſterrig fif Sicilien iftedet for Sar⸗ 
tinien, fom det overlod Hertugen af Savoyen. Af Mangel 
paa, mandlig Afkom føgte Gatl at ſikkre fin Datter Maria 
Thereſia fine. Arvelande, forfattede til. beniie Henfigt em 
Arvefolgelob, Faldet den pragmatiſte Sanction, ſom han 
føgte af faae de europæifte Magter, til at erkjende. Den) 
Forte Fred, Carl nu nod, benyttede han tu Handelens 
remme og ſtiftede et Handelscompagnie paa Levante. … Han! 
beſegte felv Iſtriens Kyfter og lod der anlægge Landeveie og 
"Havne og bysge Skibe. Hang Planer til et indiſt bandels⸗ | 
gompagnie i Offende, vilde gi lyttes, og han, maatte her give 
efter. for. Cømagterneg Fordringer, — Efter Auguſt 2beng I 
Dod fatte ben. polſke Succesfionstrig igjen Curopa i Bevce⸗ 
gelſe 1733. Carl underfrøttebe. i Forening med Rusland 
Huguft den, zdie, men. Frankrig og Spanien erklærede fig for I 
Stanislaus "eefzinfv. Herover opfom en blodig Krig, fem i 
endtes 1735 gngd Tabet af Neapel, Sicilien og nogle Stæder 
vded Rhin. Neppe havde Garl. endf denne, ulykkelige Krig før 
hans Ulliance med Rusland nodte ham. igjen, at angribe 
Tyrkerne. J Aaret 1737 rykkede hans Trepper under Feldts 
marſchal von Seckendorf uden Krigserflæring int i Servien 
øg beſatte Nizza, men denne Triumph var af fort Varighed. 
Tyrkerne fornyede deres Angreb ſtedſe med overlegen Magt, 
og tvang eſter tre. Feldttog, Keiſeren fil. at. flutte Freden | 
Belgrad 1739, hvori han afſtod Wallachiet, Servien og Sta⸗ 
ben Belgrad: Carl overlevede ei længe diſſe Uheld. Han 
døbe den 2ode Oct. 1740, medens han var beſtjeftiget med 
af bringe de forvirrede Finanſer i Orden og lægge ben ſidſte 
Haand påa den pragmatiſte Sanction i def. han lod | 
Tin Svigerføn, Storhertug Frants af Toſcana udnævne til 
romerſt Konge, ba 4 

Carl 7de (egentlig Carl Albrecht), født i ——— | 
1697, var en Gøn af Marimilian Cmanuel,, Churfyrſte ij 
Bayern og dengang Statholder i be ſpanſte Nederlande. 3" 
fin Ungdom. befandt han fig. ved det keiſerlige Hof og an⸗ 
Førte t Tyrkekrigen bet af hans Fader ſendte Hjelpecorps. 
1722 formælede han fig med Joſeph den iſtes Datter, efterat. 
han førft havde, frafagt fig alle Rettigheder, ſom han ved 
dette. Egteſtab kunde erholde til de øfterrigffe Arvelandes 
3726 fulgte han fin. Fader fom Churfyrſte i Bayern. Han 
var Cen af de Fyrſter, ſom protefterede mod den 1732 paa 
Rigsdagen i Regensburg garanterede pragmatiffe Sanction 
øg fluttede derfor en Defenſivalliance med Sachſen. Efter 
&ari ben 6tes Død vægrede han fig ved at erkjende Maria 
Thereſia og grundede fine Fordringer paa et Teftamente af 
Ferdinand den førfte, Frankerig underftøttete ham med bety⸗ 
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elige Troppecorps. Aar 1741 blev han t Leng'erkjenbt ſom 
Ertehertug i Oſterrig. De, Hindringer, fom Cardinal, 
Fleury, der «i vilde lade bet. oſterrigſte Monarkie ſonderſtykke, 
agde ham, i Veien faavelfom Mangel paa Artillerie og Muni— 
ion holdt ham tilbage fra Wien, Derimod tog han Prag og 
od fig der krone og udraabe fil Konge i Bøhmen. 1742 blev 
an cenftemmig valgt til romerſk Konge; han holbt et høitis 
eligt Indtog i Frantfurt og blev kronet af fin Broder 
hurfyrften af Cølln. Men fnart forlod Lykken ham, Maria 
herefias ære erobrede hele Ovre⸗Oſterrig igjen og overse 

'vømmede Bayern; Bøhmen maatte rommes. Carl flygtede 
til Franffurt hvor han ſammenkaldte en Rigsdag, da en 

iverfion af Kongen af Preuſſen fatte ham iftand til at vende 
ilbage til Munden, Svæbfet af Kummer og Sygdom døbe 
an i San, 1745. Hang Søn Maximilian Joſeph 

julgte ham fom Churfyeſte; SKeiferværdigheden fik Maria 
Thereſias Mand, Frants iſte. 

Carl gde, Konge af Frankerig, var en Gan af Henrik 
den og Catharine af Medicis, født 1550 i St. Germain en. 
aye og befteeg Thronen endnu ei 11 Aar gammel ved fin 
roder Frantſes Død, Factionerne havde ſaaledes oplöoſt 

Rigets politiffe Orden, at man Ingen overdrog Regent— 
ſtabet, uagtet Kongen var, mindreaarig. Man lod fig noie 
med af lade den unge Konge fÉrive til Parlamentet at han 
havde bedet fin Moder at paatage fig Statsforvaltningen, 
og Parlamentet billigede dette Forſſag. Hun tillod, af 
Kongen af Navarra udnævntes til Rigets Lieutenant Ge— 
neral, da hun kjendte hans Svaghed for godt til at frygte 
ham. J den i Orleans holdte Forfamling af Stænderne 
forføgte Partierne gjenfidig deres Kræfter; Guiſernes Partie 
vandt meget, da ten gamle, anſeete Connetable Mont— 
morency traadde til deres Partie. Den Forbindelfe, hon 
indgik med Hertugen af Guiſe og Marſchal St, Andre, kaldes 
af Hugonotterne Triumviratet. Da man blev mere og 
mere bidfig, udfatte Catharine Forfamlingen i Mai Maaned, 
Derimod ſammenkaldte man Parlamentet, Man forbød ale 
oprorſte Forſamlinger, og det faa kaldede Edikt af Juli ud» 
ſtededes, hvilket mishagede begge Partierne, Catholikerne forde 
det ei ſtaffede bem Hevn og Calviniſterne, fordi de ei længer 
wilde lade fig noie med blot at taales. Dronningen havde 
uden Forefpørgfel hos. Paven foranftaltet et Colloquium tit 
Poisſi, hvori begge Partier tilffreve fig Seieren. Imid— 
lertid oprørte Calviniſternes Forſtag Kongen af Navarra, 
ſom forbandt fig, med Guiſerne. Øromningen, forfræffet 
ober at fee fig forladt af den forſte Prinds af Blodet, kaſtede 
fig i Armene paa Prindſen of Condé og Admiral Coligny 
og tilſtod Calveniſterae der bem faa gunſtige Edikt af Sas 
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nuar 1562. Ved benne ubeſtemte Opforſel ſpekkede Dron— 
ningen fin Anſeelſe og en Borgerfrig” var uundgaaelig. 
Hertugen af Guiſe ſage fig ſogt faavel af Hoffet, der fryg⸗ 
tede ham fom af Pariferne, der behøvede en Forſvarer; han 
begav fig derfor til Paris, Da han reiſte forbi Vaffy i 
Champagne kom hang Folk i Strid med nogle Hugonotter, 
der fang Pſalmer i et Skuur; han vilde ſtille Urolighederne, 
men blev faaledes truffen af en Steen, at Blodet løb ham 
ned over Anſigtet. Strax faldt hang Folge over Hugonots 
terne og nedfablede 60 af dem. Dette Forfald bragte en ſtor 
Gjering blandt Hugonotterne Hertugen af Guiſe blev mods 
taget i Hovedſtaden med uudfigelig Glæde, man anſage ham | 
ſom ten catholſke Kirkes Beſtytter. Det lykkedes ham at 
forſikkre fig Kongen. Condè, ſom havde forſemt Leiligheden 

hertil, kunde nu et gribe til Vaaben uden at anklages for 
Oprør. Medens han endnu raadſlog, opſtod Calviniſterne 
fra alle Sider; ber var ei Zid meer at nøle: han kaſtede fig 
ind i Orleans, fom han gjorde til Baabenplads for fit 
Partie. Paa ſamme Tid bemægtigede hans Tilhængere fig 
en ſtor Deel Stader, udøvede ſtore Gruſomheder og fluttede 
en Tractat med Engleénderne, fil hvis Bebræftelfe de overs 
gabe dem Havre, Men Hugonotterne &bavde” befat for 
mange Steder til at de kunne forfoare dem. Rouen blev 
tagen med Storm af Gatholiferne, ved hvilfen Leilighed 
Kongen af Navarra omfom, Hertugen af Guife -vifte fin 
fædvantige Virkſomhed. Han ſlog Hugonotterne ved Dreux 
i Decbr, 1562. J dette Slag blev Hertugen af Mont— 
morenci fangen af Hugonotterne og Prindfen af Condé af 
Catholikerne; Marſchal St, Andrè faldt, Hertugen af 

Guiſe foretog fig nu Beleitingen af Orleans og var nær ved 
at erobre Staden, da han ſnigmorderſt blev ſtudt i Februar 
1563 af en proteſtantiſt Adelsmand. I fit fidfte Hieblik 
taadede han Kongen og Dronningen til at underhandle med 
Partierne. Man fulgte dette Raad, undertegnede den 18de 
Marts Freden til Amboiſe og fratog Englænderne Havre 
den 27de Juli. Kongen, ſom i dette Aar blev erklæret myns= 
big, beføgte i fin Moders Selſtab Provindferne I Bayonne 
havde han en Sammenkomſt med fin Soſter Sfabelle, den 
ſpanſke Konge, Philip 2dens Gemalinde. Hugonotterne fats 
tede heraf ſtor Mistaake og lagde endog den Plan at 
opſnappe Kongen paa hang Tilbagereiſe. Kongen blev 
advaret og undgik Faren, råen dette Anſlag opvafte ef uude 
fletteligt Had hos Carl imod Proteſtanterne. Efter Slaget 
ved St, Denys, ſom Montmorency vandt, men hvori 
han tilſatte Livet, begyndte Catharina igjen Underhandlinger, 
og em Fred kom iſtand til Longjumenu. Hugonotterne, 
briftige veb den Skaanſel Hoffet vifte imod dem, beholdt 
Ændeel af de Steder, de ſtulde tømme og dedbleve deres 
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Forbindelſer med England og de tyde Forſter. Stridigs 
| hederne begyndte ſnart »aa nye. Gatharina fatte Hertugen 
Laf Anjou i Spidfen af den fongelige Armee Prindſen af 
Conde faldt 1569 i Slaget ved Jarnac og Admiral Coliany 
blev flaaen famme Aar ved Montcontour. Stu begyndte 
igjen underhandlinger, og Freden kom iftand 1570 under 

Setingelſer, der vare fan fordeelagtige for Proteftanterne, 
at diffe felv ſynes at. have fattet Mistanke. HPugonotternes 
Overhoveder fom- derfor ei alle fil Hoffet, da Carl ſamme 
Var holdt fin Formeling med Eliſabeth, Keiſer Maximilian 
ben 2deng Datter, Lidt efter lidt forfvandt denne Mistillid. 
Goligny fandt fig fmigret ved at Kongen raadførte fig med 
ham, og den unge Henrik af Navarras Giftermaal med Garl 
den gdeg Søfter Margrethe, ſyntes at forjage enhver Mis⸗ 
tanke. Denne Formæling fandt Sted den 18de Auguſt 15723 
den 2ede fleste det forfte Mortforføg mod Coligny, og den 
24de begyndte det afſtyelige Blodbad, fom er bekjendt under 
iMavn af Bartholomæusnatten eller det pariſiſte 
Blodbad. Den unge Prinds af Condè og Kongen af 
Navarra reddede deres Liv derved, at de vik over til den 
| catholffe Religion, men de grebe den førfte gunffige Leilighed 
|fil at forlade Hoffet og ſtillede fig igjen i Spidfen af Hugos 
notterne. Borgerkrigen udbrød fjerde Gang: . Catharina 

| indfaae nu det uſikkre i fin Politik og Carl funde et længer 
ſtjale fin Utilfredshed over hendes Handlemaade og var ifærd 
med felv at tage Regjeringen i Hender, da han døde uden 
Børn 1574. Gar! havde fom Barn viift ftore. Egenſkaber; 

| men hane Moder tillod ef deres fordeelagtige Udvikling, 

Blandt de øvrige franſte Konger af Navnet Carl, vare 
de tre førfte af.den carolingiffe gamilie nemlig Carl den 
ftore (fee ham), Carl den ſtaldede og Carl 3bie. 

| smed Garl den 4de uddøde den capetingiſte Familie 1323. 
| Garl 5te havde Tilnavnet den vife, oa det lykkedes ham 
gandſte at fordrive Englænderne fra Frankerig ved fin duelige 

| General Bertrand bu Gjuefclin. Han regjerede fra 1364 til 
13930. Hans Gfterfølger, Carl 6te;-blev vanvittig, hvor 

| for Riget beftyredes af hans Farbrøbre og Brodre, mellem 
| hvilke opfom en for Riget hoiſt adelig Uenighed Heraf 
benyttede Kong Henrik zte af England fig, trænate ind i 
Frankerig, feirede ved Agincourt -og udnævntes til 

Thronfslger i Frankerig, men døde noget før Gar! tes 
Begges Død indtræffer i Aaret 1422. Carl 7de, en Søn 
| af Carl 6te, faae fig næften fortrængt af de Engelke, der 
| udraabte den unge Henrik 6té fil Konge i Frankerig, men 
| ved Øjelp af den orleanffe Pige befriedes Frankerig, Cnge 

[ænderne bleve fordrevne og Carl kom i rolig Beſiddelſe af 
fit Rige, Han har faaet Tilnavnet den ſeierrige. % 1461, 



95 Car 

Carl gde, en Son af Ludvig Tote, er bekjendt af ſit 
Tog til Italien for at erobre Neapel, Det lyktedes ham og | 
i den. korte Tid af 14 Dagé, men en Forbindelfe mellem | 
Staterne i Italien tvang ham til at forlade fine Erobringer, 
og det var med Nød og efter at have flaaet fig igjennem ved | 
Foro nuovo at han flzp tilbage fil Frankerig, hvor han døbe | 
1498. Efter Henrik 3dies Død valgte et Partie Cardinalen 
af Bourbon, Broder til Gontcé og Anton af Navarra, til | 
Konge under Navn af Carl J0ode, men det var blot for at 
vedligeholde Urolighederne og Carl døbe bort derpaa 1590. | 

TT Carl ifte. af Huſet Stuart, Konge i England, var | 
født i Aaret 1600 i Dumferling i Gotland, Hans Feder | 
Jacob 6te, befteeg ved Eliſabeths Død 1603 den engelſte 

Throne unter Navn af Jacob afte; og Carl blev ved begge. 
fine ældre Vrodres Død Prints af Wales 1616, Udruſtet 
med en lætvillig Aand, et beffedent, oprigtigt og godt Øjerfe | 
og et behageligt Udvortes, fyntes han af kunne love fig en 
iykkelig Fremtid, Hans førfte Ulykke, hvoraf alle de øvrige 
udfprang, var hans Forbindelfe med Buckingham, Jacob 
1ftes renkefulde Yndling. Buckingham forledede ham tit per— 
ſonlig at gage til Madrid og forlange en ſpanſt Prind— 
ſeſſes Haand, men han forſtyrrede ſelv denne Forbindelſe og 
var Aarſag i en Krig mellem England og Spanien. Jacob 
ifte bragte derpaa en Forbindelſe iftand mellem fin Søn og 
Henriette af Frankerig, Henri den 4des Dafter, men døde 
før Formælingen i April 1625. Carl beſteeg nu Thronen og 
deherſtedes meer end nogenſinde før af Buckingham. Denne 
yndling valgtes for af hente ben nye Dronning fra Frankerig 
til England: han førte hende til Dower, hvor den unge 
Monarki mobtog hende, Ben følgende Dag hoitideligholdtes 
Kormælingen i Canterbury, og faa Dage derpaa aabnede 
Tarl fit forſte Parlament. Med Utaalmodighed havde han! 
feet det Hieblik imøde, da han kunde forfamle fit Fotks 
Repræfentantere omkring fig; ikke en enefte Stemme havde 
San kjebt og med ædel Frimodighed aabnebe fan dem fine 
Henſigter og fine Fordringer. Saa meget bittrere fandt han 
fig Æuffet, ba han allevegne fandt Modfigelfe, Hvad man 
havde tilftaaet hans Forgjengere paa Livstid, bevilligedes 
ham lun paa et Aar, og iſtedet for 700,000 Pund, der. vare 
aldeles nødvendige til Krigens Førelfe og til at dakke Stats— 
gjælden tilftod man ham fun 120,000. Efterat Kongen fors 
Heves havde forfvaret fine Rettigheder og overbeviift fig sm, 
at han af denne Forſamling ingen Hielp turde vente, opløfte 
han den, For at ffaffe fig Penge tog ban fin Tilflugt til 
Midler, ber beftantig havde været brugte unter de forrige 
Regjeringer. Heri kunde Kongen meget undſtyldes, da Par⸗ 
mentet ei vilde ilſtaae ham det abſolut nødvendige. Det 

J 
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folgende Aar 1626 ſammenkaldte han det andet Parlament, 
da ben engelſte Eſtadre med Skam og Tab var vendt til— 
bage fra Erpedfiionen til Cadix. Det nye Parlament gjorde 
Tüſtaaelſer, men fremkom med Befværinger, Diſſe vare 
rettede mob Kongens Yndling, det havde forledet Kongen til 
nedrige Kunſtgreb for at udelukke de verdigſte Medlemmer 
af Natlonalrepræſentationen, og ifær havde gjort fig forhadt 
lved fin. Opfsrſel mod. Lord Briſtol. Efterat han forgjeves 
|pavde føgt at. fjerne denne agtede Lord af Overhuſet, antlas 
|gete han ham for. Majeſtætsforbrydelſe ved den kongelige 
Generalprocureur og lod andrage i Overhuſet af man fulde 
nægte ham en Advokat, Pairernes Vegring førte Garl til- 
bage til fin Pligt. Man faae hu at Buckingham havde ført 
Kongen bag Lyſet. Underhuſet og Kongen havde gjenfidigen 
givet hinanden. ubeſtemte Løfter: hiint at bevilge. de nøbs 
vendige Penge, naar Befværingerne bleve afhjulpne, og denne 
lat afhjælpe diſſe, faafnart man tilſtod ham Penge. Under— 
huſet bevilgede tre Subfidier med det Tilleg at dette Votum 
(førft da fulde forvandles til en Bil, naar Befværingerne 
bleve tagne i Betragtning; Carl derimod erklærede at han 
Wilde ophæve Parlamentet, hvis man ei inden Ugens Slut— 
ning ubetinget. tilftod ham ftørre Fordele. Forfærdede ovet 
det flemme Indtryk, denne Trudſel foraarſagede, ſegte Kon— 
gen og Miniſteren af: falde den, tilbage, Underhuſet beſlut— 
[føde for Fremtiden ene at beſtjeftigede fig med Antlageacten 
mod Buckingham og foreſlog hans Hæftelfe i Overhuſet. Pais 
rerne forlangte forſt at høre Beſtyldningerne; de bleve fores 
dragne i en Conferents af begge Huſe af 8 dertil udnævnte 
Comiſſarier. To af diſſe gik faa vidt i bereg Udfald at 
| Kongen lod dem fælte i Tͤwer. Men dene Forholdéregel 
|blev-fnart tilbagetaget. Overhuſet, opmuntret ved Under— 
huſets Exempel, tvang ligeledes Kongen til at fætte Greven 

| af. Arundel, der to Maaneder før var heftet, i Frihed. Alt 
| dette gjorde Carl ei forfigtigere; tvertimod fendte han en 
Skrivelſe til Talerea i Underhuſet, hvori hån lod ham vide, 
|at, hvis man ei ſtrax beſtjeftigede fig med Subſidiebillen, 
vilde han anſee den ſom forkaſtet og ſtride til andre Hjelpe— 
midler. Kongen, ſom erfarede at Parlamentet havbe ifinde 
"at fremkomme med en Modforeſtilling opløfte det næfte Dag, 
| Begge Partier' henvendte fig til Nationen, fom 1 det Diebiit 
Parlamentet opløfteg, ſage Lord Arundel forviift til fit 
Landgods, Grev Briftol heftet og Budingham i Spidſen af 
Armeen. I Mangel af lovmæsfige, Pengeinddrag, tog man 
| førft fin Tilflugt fil ſedvanlige Tartet; men ſenere beſtemte 
en Geheimeraadsbeſſutning ef almindeligt tvungent Laan, 

| fom i alle Provindfer, blev. inddrevet med ftørfte Strenghed. 
Mange underkaſtede fig af Feygt, andre forfvarede den offent— 
lige Frihed med Fare fer deres egen, — be ſidſte vave 
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Thomas Wentworth (fiden faa berømt unter Navn af | 
Grev Strafford) og Hamden. "Kongen folte ſin Uret alt 
for vel fil at han fulde nægte diſſe Mænd fit Bifald. Alle 
Fangne, der vendte fig umiddelbar til ham, fif deres Frihede 
Buckingham derimod vedblev at overfvomme Landet med vils 
Zaarlige Forordninger, nye Byrder lagdes til de gamle, og | 
al Munterhed var forfounden, ſom Clarendon udtrykker fig | 
fra hver tænfende Englænders Anſigt. $ denne Trængfels Tid . 
forledede Buckingham Kongen, der ci var Krigen mod Spanien 
voxen, endnu tifsen anten Krig mod Frankerig. Reſultatet 
deraf var det beffjemmende og ulykkelige Foretagende mod 
Den Rhé. Nationen faavelfom Kongen følte Nodvendigheden 
af et nyt Parlament, der blev ſammenkaldet og aabnet i 
Marts 1628. Beundringgværdig var den Viisdom og det” 

Maadehold, man i Forſtningen vifte. Intet uærbødigt Ord | 
hørtes mod Kongen; fra den anden Side indrømmede Stats— ' 
ſekreteer Coke frimodig, at ulovmæsfige Forholderegler 
havde fundet Sted, og åt man maatte forelægge Kongen. 
fine Beſperinger ſamt Midler til at afhjelpe bem, Begge | 
Hufe traadde fammen i en Commitee, hvis Refultat var den | 
berømte Petition of righis, hvorved Grundbeſtemmelſerne 
mellem Kongen og Folket "Fulde fornyes overeensſtemmende 
med Magna Charta, Kongen var en Tid tvivlraadig om han 
ſkulde bekrefte den; endelig Tom paa Buckinghams Raad ct" 
Budſkab, ſom befakede Parlamentet at beffjeftige fig med 
Mengetilftaaelfer iſtedet for Statsanliggender. Jo mere 
aventet denne Forholdsregel var, deſto heftigere vare de 
Udbrud, Tom fulgte den, Man beſluttede paa nye at anklage 
Buckingham; Kongen gav nu efter af Frygt for fin Yndling 
og bekreftede vad man ønffede. Men man tænkte ei længe 
pad benne Parlamentets Triumph. Man foreflog at atſkaffe 
Tondepenge (tonnage); Kongen proroguerede nu Parlas 
mentet i Haab om at gjenoprette fine Vaabens Heder. 
Stedet derfor beffjemmede Denbigh det engelffe Flag; Bus 
ckingham blev ombragt ved Snigmord, og det Foretagende, 
han ſtulde anføre, gif overſtyr. Det igjen ſamlede Parles 
ment vifte fig mere ſtridigt end før; politiſke og tcligiøfe 
Kanatifer ſtode i Spibfen af ſamme øg ledede Forhandlingerne. | 
Det kom til alvorlige Ovtrin, Kongen ophævede Marlas | 
menfet og drog Anforerne for Oprøret til Unfvar. Serpaa 
gjorde han Nationen Regnſtab for fin Opførfel og erklærede | 
at han for Fremtiden vilde Tegjere uden Minifter og uden" 
Parlament, Hans forſte Foretagende var nu at flutte Fred 
med Fraukerig og Spanien, Garl gjorde en ypperlig Brug 
af fin Magt og England nød i 12 Yar Fred og Held, Vel. 
vifte enfelte Optrin at man var mere mæt af end glad over 
denne Lytte, og at Englænderue fatte mere Priis paa Fris 
heden end deres Velbeſindendez dog vilde Roligheden st 
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veret forftyrret i England, havde ei Skotland begyndt, Ale» 
rede Jacob havde villet forene ben engelſte og den ſtotſte 
Kirke; Carl foretog denne Plan paa nye, ledet heci- af 
Biſkop Laud af London, Han havde beføgt Skotland 1633, 
var bleven erkjendt i fit geiftlige Supremat, havde oprettet 
et Rifpedbømme i Edinburgh og trukket adſtillige Prælater, 
deels ind i Statsraadet, deels i Spidſen af Dømfolene. 
Men iftedet for førar at udføre fit Forehavende, lod han 
fig nøje med at vælge Endeel ſtotſke Biſtopper til at 
beftemme en nye Liturgie. Arbeidet trak fig ud, da plud— 
ſelig en Éongelig Befaling udftededes 1637, og befalede at 
man, i alle Kirker fulde følge den nye Liturgie. Herover 
udbrød en Opftand i Edinburghs Domkirke, hvorved Capis 
telets Detan nær havde fat Livet til. Alt raabte: Meſſe, 
Pave, Antichriſt! SMænd- af. Anfeelfe blandt Folket bragte 
dog igjen Molighed tilveie; man anføgte Kongen ærbøbdigt 
om at tilbagetage den nye £Liturgie, Laud rirjtod den fun 
at ſuſpenderes. Hermed lod man fig et noie. Inſurrectionen 
organiſerede fig; Deputerede dannede en nye Regjering, og 
der> opfom et Fordrag (Covenant), ſom man. fagde var 
befegier af Himmelen ſelv. Den ædle Wentworth raabede 
uopholdelig at rufte fig til Krig, men dog opbyde Alt for 
at undgage den. Iſtedet derfor tog Carl fin Liturgie til— 
bage, fan fammenfaldte derpaa. en almindelig Forſamling 
af presbyterianffe Geiſtlige i Glasgow, hvilken begyndte 
med af anflage alle Biftopper. Den kongelige Commiſſair 
erflærede derpaa Forſamlingen for opløft; den blev desuagtet 
ſammen, fortfatte fine voldfomme QBeflutninger, medens en ” 
Hær ſamledes under Lesly og truede England. Kongen 
forfamlede fin Magt i York og mange Frivillige ftrømmede 
til hans Faner. Wentworth, der dengang var Vicetonge 
i Jreland, fendte ei alene alle de Penge han der fandt i - 
Statscaſſen, men ofrede frivillig fin egen Formue fil Jædre=" 
nelandet; han Havde paa egen Regning hvervet og utruftet 
tre Cavallerieregimenter. Desuden famlede han en Hær ti 
JIreland, (hvormed ban truede Skotlands veftlige Kyfter, 
Der. behøvedes fun faft Villie for at tilintetgjsre Rebellerne; 
tftedet derfor valgte Carl Underhandlinger; man lovede 
gjenfitig at nedlægge Vaaben, Men neppe havde Kongen 
oplsſt fin Hær, før Rebellerne ruftede fig paa nye, og cÉ 
almindeligt Confiftorium kaldte dem til Vaaben. Kongen 
Faldte Wentworth til fig, og denne troe Tjenevs førfte Ord 
våre: ”Krvrig mod Skotterne, et Parlament for Ænglæna 
derne!” Begge Dele bevilgedes. Wentworth foreflog en 
frivillig Subſcription og tegnede fig ſelv for 20,000 Pund. 
Ophoiet til Greve af Straſord ilede han til Ireland, bevirkede 
Pengetilftaaelfer af Parlamentet og Geiftligheden, ſamlede 
11,000 Mand og vendte tilbage til Kongen. Uheldigviis 
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faldt han i en Sygdom i Chefter; Storſeglbevareren 
Coventry, efter ham den dueligſte Mand, bøde. Kongen ſtod 
alene mellem fin Godmodighed og fvage eller forraderſte 
Raadgipere. Imidlertid havde det engelffe Parlament fam» | 
let fig og var alerede deelt i flere Partier, da Ctrafford kom 
fil London. Man var i Begreb Med at bevilge Subſidier, 
da Statsſekreteren Henry Bane, ganſte uden Kongens Ordre 
erklærede, at denne enten forlangte I2 Subfidier eler Intet. | 
Denne Fordring vakte igjen den puritanſte Oppoſition; man | 
opfatte Sagen til den følgende Dag. Imidlertid bedrog den 
famme . Zorræder. Kongen med den falffe Eftervetning, af. 
Underhuſet vilde erklære alle de Skatter, fem fandt Sted for 
ulovmæsfige og Krigen imod Skotland får uretfærdig. Kon— 
gen opløfte herfor Parlamentet den følgente Morgen. Endnu 
famme Dag erfarede han Sagens kette Sammenhæng; han 
fortrød fin Overilelfe, men det var for fildig at gjøre den" 
god igjen. Nu var Intet. andet tilbage end at Fjæmpe og 
ſeire. Strafford ønjgede det og Kongen havde Midler i Hæns 
derne. Et Opløb i London, foranlediget af Puritanerne, | 
havde nær koſtet ErÉebiftop Land Livet; Hovedſtaden gjenlød 
af Forhaanelfer og Murren. Kongen gik med Strafford og 
Erkebifpen imod Skotterne, fom efter de engeljffe Puritanets 
Opmuntring vare faldne ind i England. Strafford ventede 
blot Kongens Tilladelfe for at flaae dem tilbage, Iſtedet 
herfor indlod han fig i uye Underhandlinger, underfÉred fore⸗ 
løbig vanærende Betingelfer og vendte tilbage til London, 
hvor han i Movember 1640 aabnede hiint berygtede Parla= 
ment, ſom for Storſtedelen beſtod af Puritaner og ſyntes ei 
at have mindre for end Kirkens, Thronens og den hele Con⸗ 
ftitutions Kuldkaſtelſe. Dets førfte Angreb vare rettede mod 
Strafford. Pym anklagede ham for Statsforræderie og det | 
ligeſindede Overhuus fatte ham i Tower. Strafford havde" 
ved fit Forfuar forvirret fine Anklagere; diſſe vilde egfaa nu 
være”hans Dommere. Ubentet fon Kongen frem og erklærede, | 
at han nok vilde give fin Minifter Afſteed, men kunde et 
erklære ham for Forræder og vilde aldrig handle imod fin 
Sainvittighed. Denne af troløfe Raadgivere indgivne 
Erklæring bragte Folket i Raſerie. Sex tufende Banditer 
omgave Parlamentet; Billen gik igjennem begge Huſe og 
forelagdes Kongen, der, beſtormet fra alle Sider, endelig gav | 
efter, Og udnævnte en Commisſion til undertegnelſe af alle | 
fil kongelig Sanction indgivne Biller. Med denne Dag tab⸗ 
tes Alt. Strafford og Laud døde paa Schaffottet, Find og. 
Statsſekreteren Windebank reddede fig med Flugten; den 
tetfÉafne Juxon neblagde fit Embede ſom Skatmeſter. Kon⸗ 
gen var i Puritanernes Hænder, hvilke inden Fort Tid fatte | 
alle tre Riger i Lue, En giftig Libel angreb Kongens Cha— 
racteer, Handlinger og hele Regjering. Biffopperne 
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breve udelukkede af Overhuſet, da be forſvarede Kongen. 
Endelig var man fræf nof til at fornærme Dronningen og 
true bende med en: Klage. Garl tabte fin Eftertanke. Han 
befalede ſin Generalprokureur at lægge Sag an mod en Lord 
og 5 Medlemmer af underhuſet; "han vifte fig perfonlig 1 
det fidfte for: at lade te 5 hefte. Men de- vare advarede 
og havde forfølet fig bort. Oprarsſtrig omgav Kongen paa 
Tilbageveien. Nu troede Parlamentet, ſom hidtil kun 
havde ftræbt af tilintetgiøre Kongens geiſtlige og borgerlige 
magt, ogſaa at maatte berøve ham den militære. Da 
Carl imodſtod enhver hertilſigtende Fordring, hvervede Par⸗ 
lamentet Tropper, udnæevnte Anforere, og Borgerkrigen 
begyndte i April 1642. Hidtil var Caris Opførfel en 
Blanding af Dyder og Fell, af Retſfaffenhed og Syaghed, 
nart roes-, ſnart dabdelværdiges fra denne Tid fan man 

[beundre og agte ham. J Forening med den patriotiſt 
ſindede Lord Falkland, fin Miniſter, kjempede han for fin 
Sags Retfærdighed og beftræbte fig tillige paa det ivrigſte 
åt gjøre Ende paa Borgerkrigen. Neppe havde Vaabenlyk⸗ 
ken fÉaffet ham nogen Rolighed, for han ſammenkaldte de 
Conſtitutionen tro blevne Medlemmer til Oxford, medens 
Idet andet" Parlament fortfatte fine Møder i Weſtminſter. 
3 Mar ſeirede Kongens Gag, indtil Slaget ved Nafeby i 
(uni 17645 ſtyrtede den. Cromwell fravriſtede Carl ben 
(allerede tilfæotede Seier; denne flygtede hjelpeløg tit Skot⸗ 
land; Armeen og Parlamentet modtoge ham med Deelta⸗ 
gelſe, men Geiſtligheden tilintetgjorde denne gunſtige Stem— 
ning og udleverede den utykkelige Konge til, Englænderne 
for 300,000 Pund Sterl. Plubdſelig tilintetgjordes nu Par— 
lamentets Tyrannie ved Armeens. J Preshyterianernes 
Skjod var opſtaget en nye Sekt, Independenterne, 
der forkaſtede Synode, Preſter så Konge. Cromwell havde 
bibragt Armeen denne Aand. Den tom nu i Strid med 
Parlamentet, - Cromwell og⸗ Ireton, ſom man havde paa— 
lagt at berolige Hæren, ophidſede den endnu mere. Midt i 
Øæren dannede ſig et Slags Parlament, og paa Cromwells 
Koranftaltning blev Kongen bragt ud af Parlamentets 
Vold og i Armeens Hænder, Han flygtede til Øen Wight, 
men Statholderen udleverede ham Imidlertid "havde 
Eromwelleſtemt Parlamentet efter fine Henſigter, og den 
20 Januar 1649 bley Car! Stuart ſtillet for en Ret og 
anklaget for Forrægerie imod Staten. Med hoi Værdighed 
vægrede Monarchen fig for at erkjende en Met af Mordere 
for gyldig og forlangte at hørte af begge Parlamentets 
Kamre: med ſand Sjelsftorhed taalte han den rafende 
Pobels Forhaanelfer og Fornærmelfer, Efter tre Møder 
sudfagde 13 Dommere Dodsdommen over ham. Forgieves 
"Beftræbte hans til Franterig flygtede Gemaͤlinde, Prindſen 

| 
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af Wales, Skotland og Frankerig fig for at redde ham, 
Forgjeves fremtraadde fire æble” Lorder for Skrankerne, 
erklærede at tfølge uigjenkaldelig Grundfætning, kunde Kon» 
gen ét gjøre Uret, 'at fun be, hang Miniſtre, vare anfvar= 
lige, paa hvis Raab han havde handlet, og at de vare " 
bevedte til at døe for ham. Intet Eunde redde Kongin. 
Den Zzote Zanuar 1649 beſteeg Carl Schaffottet og udholdt 
Døden med en Faſthed, ſom fun en reen Bevidſthed fan give. 
Sorgebudſkabet vatie i Provindſerne Folelſer af den dybeſte 
Smerte, og efter tolv Aars Forløb hoitideligholdt hele Eng— 
Tand hver 3ote Januar med religiøs Andagt tit Crindring 
om den kongelige Martyr, , 

Carl den 2den, en Son af den Forrige, var født " 
1630 og blev opdragen under alle de Ulykker, ſom traf hans. 
Familie, Ved fin Faders Henrettelſe befandt ban fig +" 
Hoag, og tillagde fig derpaa umiddelbar Kongetitelen, 
omendffjønt ban befandt ſig i den Nodvendighed at modtage 
en Penſion af Prindfen af Oranien, Hans forſte plan var 
at gaae fil, Ireland, hvor hans Sag unterftørtedes- af Mars " 
guien af Ormond, men Cromwells Fremffridt her, og Skot— 
ternes Hengivenhed, der havde udraabt… ham til Konge, 
bevægede ham til af begynde fine Foretagender imod Skot— 
Aand. Montroſes Nederlag og Død”nøtte den unge Konge 
at kaſte fig i Armene paa Presbyferianerne, hois ftrænge 
Behandling nodvendigviis maatte vælte Modbydelighed. Da | 
han af Naturen hadede Tvang, havde dette der. Virkning 
pad ham, at han vænnede fig: til Forftillelfe, I Begyndelfen 
af Aaret 1å5t blev ;han Fronet med megen Pragt; men" 
Eromwell vifte fig 1 Spibſen af en Hær og ajorde Carls 
Ophold i Sfotland meget farligt. GI Haab om Hjelp af det 
Tongelige Partie i England; vovede han at trænge derind, 
men hanblev flagen ved Worceſter og undfom fun ved 
Hjelp af nogle ham hengivne Perſoner, ſom ſtjulte ham, til 
Frankerig, hvor han tilbragte adſtillige Aar tilligemed fin 
Moder og fin Brober, Fornæermet over den-Zilfitefættelfe, 
det franſte Hof vifte ham, og underrettet om, at Cromwell i— 
Freden med Frankerig havde gjort hang Fordrivelfe derfra 
til een af Betingelſerne, gik han til Cøln, «hvor han levede | 
to Aar incognito: Efter Cromwells Død gik han til det | 
franſke Hof, ſom dengang underhandlede om Pyrengerfreden, 
men kunde ei engang faage en Samtale med Mazarin: imids 
lertid bevirkede Omftæntighederne to Maaneder efter, hvad 
Carl ei turde haabe, Den ftørfte Deel af Nationen ønffede 
Yevende en Forandring. Mone, ſom commanderede et | 
Zroppecorps, fom 1660 fra Skotland til England, udkaſtede 
hemmelig fin Plan, og lod Carl veb en tro Tjener indbyde 
at vente Wofaldet af hans Foretagende i Breda, Derpaa 
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opløfte han Parlamentet, ſammenkaldte et nyt og overgav 
ſamme uden Forbehold et. Brev og en Erklering fra Garl, 
ſom med Enthuſiasmus blev antaget, Man antog ubetinget 
"alle Fyrſtens Forflag; og, ſaaledes fane Carl fig uden Fare 
log Moie igjen, intfat i alle fine Rettigheder, ſom hang Fader 
lved en Række af Uheld havde tabt. I Aaret 1660 holdt han 
lad. fin. Fodſelsdag under - alle Partiers Jubel fit Indtog å 
London. Hans forſte Foranſtaltninger vandt ham Alles Hjer⸗ 
ter. Uden Forſtjcel optog han Presbyterianer og Royaliſter 
i ſit Geheimeraad. Den bils og” dydige Hyde, Greve af 
Clarendon, bley Cantsler og forſte Miniſter. Man bekjendt⸗ 
gierde en almindelig Amneſtie, ſikkrede Kronen faſte Indkom— 
ifter, afſtedigede for Storſtedelen Armeen, indførte igjen- den 
bifkoppelige Verbighed og indſtrenkede Presbyterianerne. 
Carls fvage og ſorglofſe Characteer, forbundet med hans 
SOoſelhed bragte ſnart Forvirring i Finanſerne. Duͤnkirchens 
Salg til Frankerig, var eet af de forſte Hielpemidler, han 
vrugte herimod,. Ludvig nyttede denne Omftændighed for 
gandſte at drage ham til ſig, og beftemte ham en aarlig Vens 
igefum , der. regelmæsſig blev ham udbetalt, Hvorfor man ét 
|Ængland ſpotviis ſagde at Carl den 2den var Ludvig 14des 
Vicekonge. 1663. begyndte Fiendtligheder med Holland, 
|Hvilfe, da de angik Handelsfordele, bleve med Iver under— 
|ftøttede af Parlamentet. … Krigens. Begyndelſe var ogſaa 
iykkelig; men denne Lykke vakte Frankerigs Jverſyge, og 
denne Magt faavelfom Danmart forbandt fig med Holland, 
| Herved fſik de fiendtlige Stridskrefter en ſaadan Overlægens 
hed, at en hollandſt Flaade løb, op ad Theiſen og opbrændte 
Endeel Skibe ved Chatham, Andre Uheld ſtodte til. 1665 
blev! London hjemſogt af en ſtor Ildebrand og Aaret derpaa 
af Peſtz1667 flitttedes "Fred med. Holland til Breda, Kort 
derpaa traadde Clarendon, hvis urokkelige Dyd mishagede 
Kongen eg Hofſet, ud af Miniſterict. En Trippelalliance 

| mellem, England, Holland og Gverrig for at fætte Grendſer 
fov Ludvig .I4des.ærgjerrige Planer, giorde William Temples 

Falenter XÉve; dagtet fin Ligegyldighed vifte dog Gar Lyſt 
"fil. vilfaarlig Magt og vakte derved Frygt. hos alle Frihedens 
Venner. Ved Aar 1670 overgav han. fig gandfke fil et Mini: 

| politet pm ber. er bebendt under Navnet Cabal (fee bette), 
bilfet-beftod, af 5 Mænd, der opmuntrede Kongen ved deres 

driſtige Grundfætninger til at gjøre fin Magt uafhængig. 
| Kampen mellem Parterne begyndte, da Hertugen af Port, 
Kongens Broder, offintlig bekjendte fig til den catholſte 
| Religiom Kort derpaa brød Miniſteriet Trippelalliancen og 
| ærflærede tilligemed Frarferig Hollænderne Kria, og Kongen, 
ſom ei vilde. anmode Parlamentet om de dertil nødvendige 
Penge, fred til vitlaarlig Forholdsregler,  Foretagenderne 
mod Øolland vare uden fanderlige Folger. Alt dette valfe 
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af Wales, Skotland og Frankerig fig for af redde ham. ven? 
Forgjeves fremtraadde fire æble Lorder for Skrankerne, bre 
erklærede at ifølge uigjenfaldelig Grundfætning, kunde Kon: (4 ag 
gen éi gjøre Uret, at fun de, hans Minifire, «vare anfvar: | vr 
lige, paa hvis Raad Han Havde handlet, og at de vare FLE, 
beredte til at døe for ham. Intet kunde redde Kongen. we 
Den zote Fanuar 1649 befteeg Carl Schaffottet og udpolet | rl! 
Døden med en Faſthed, fom kun cn reen Bevidfthed fan give, | im! 
Sorgebudſtabet vatie i Provindſerne Folelſer af den dybefte fox 
Smerte, og efter tolv Aars Forløb hoitideligholdt hele Eng> | jk 
Vand hver 3ote Januar -med. religiøs Andagt "til Erindring | Cure 
om den kongelige Martyr, ; ! * 
å i fe de 

"Carl den 2den, en Son af den Forrige, var fodt 
1630 og blev opdragen under alle de Ulykker, ſom traf hans | bå 
Familie, Ved fin Faders Henrettelſe befandt han fig + | få 

Saag, og tillagde fig derpaa umiddelbar - Kongetitelen, | mt b 
omendføjønt han befandt ſig den Nodvendighed aft modtage | mt he 
en Penſion af Prindfen af Oranien, Hans forſte Plan var | mn 
at gaae til Ireland, hvor hans Sag unterftørtedes- af Mars | fn, te 
quien af Ormond, men Cromwells Fremfkridt her, og Skot- hul > 
ternes Hengivenhed, der havde udraabt… ham fil Konge, | ut 
bevægede ham til at begynde fine KXoretagender imod SÉots | Wir, h 

Land. Montroſes Nederlag og Dedenedte den tunge Konge | fund 
. vat: afte" ſig i Armene paa Presbyterianerne, hvis ftrænge | id 

Behandling nedvendigviis maatte vekke Modbydelighed. Da Mau & 
ham af Maturen hadede Tvang, havde dette der, Virkning | dumt 
pad håm, at han vænnede ſig til Forftillelfe, —I Begyndelfen | hl ste 
af Aaret 165% blev han kronet med megen Pragt; men "| uld 
Eromwell vifte fig i Spibſen af en Hær og gjorde Carlg | Hau 
Ophold i Skotland meget farligt. I Haab om Hjelp af det | ofdi; 
Fongelige Partie i England; vovede han-at trænge derind, 
men han-blev flagen ved Worcefter og undkom kun ved 
Hjelp af nogle ham hengivne Perfoner, ſom ſtjulte ham, til 
Frankerig, hvor han tilbragte adſtillige Lar tilligemed, fin 
Moder og fin Broder Fornæermet over den Tilſideſattelſe, 
det franſte Hof vifte ham, og underrettet om, at Cromwell 
Freden med Frankerig havde gjort hans Fordrivelſe d 
filen af Betingelſerne, gik han til Celn, hvor 
to! Aar incognito: Efter Cromwells Død gå 
franſte Hof, fom dengang underhandl 
men kunde ei engang faae en Samt 
lertid bevirkede Omftæntighederne 
Garl ci turde haabe, Den ftørfte 
levende en Forandring. Mo 
Zroppecorps, kom 1660 fra SE 
hemmelig fin Plan, og lod C 
at vente Wdfaldet af hans 
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opløfte han Parlamentet, ſammenkaldte et. nyt og overgav 
famme uden Forbehold. et Brev og en Erffæring fra Garl, 
ſom med Enthuſiasmus blev antaget, Man antog ubetinget 
alle Fyrſtens Forlag; og faaledes fane Carl fig uden Fare 
og Møie igjen indſat i alle fine Rettigheder, fom hans Fader 
ved en Rekke af Uheld havde tabt J Aaret 1660 holdt han 

paa fin. Fodſelsdag under alle Partiers Jubel fit Indtogi 

London. Hans forſte Foranſtaltninger vandt ham Alles Hjer— 
fer, den Forſtjcel optog han Presbyterianer og Royaliſter 
i fit. Geheimeraad. Den: viſe og dydige Hyde, Greve af 
Clarendon, bley Cantsler og forſte Miniſter. Man bekjendt⸗ 
gjerde en almindelig Amneſtie, ſikkrede Kronen faſte Indkom— 
ſter, afſtedigede for Storſtedelen Armeen, indforte igjen den 
biffoppelige Verdighed og indſtrenkede Presbyterianerne. 
Carls fvage og ſorgloſe Eharacteer, forbundet med hans 
Odſelbhed bragte ſnart Forvirring i Finanſerne. Duͤnkirchens 
Salg til Frankerig, var eet af de-førfte Hielpemidler, han 
Brugte herimod. Ludvig myttede denne Omſtendighed for 
gandſte at drage ham til ſig, og beftemte ham en aarlig Pens 
gefum , der regelmæsfig. blev ham udbetalt, Hvorfor man t 
England ſpotviis ſagde at Carl den 2den var Ludvig 14des 
Vicekonge. 1663 begyndte »Fiendtligheder med Holland, 
hvitke, da de angik Handelsfordele, bleve med Iver under— 
ſtottede af Parlamentet. Krigens. Begyndelſe var ogſaa 
iykkelig; men denne Lykke vakte Frankerigs Jverſyge, og 

for at fætte Grendſer 
be William Temples 

fisse: sg 
< 
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Nativnens Utilfredshed. Et nyt Parlament kom ſammen og 
udtrykte denne almindelige Misfornoielſe. Miniſteriet blev | 
oplaſt og der flutfebes Fred med Øollænderne, Uenighed t 
Cabinettet og Ubeftemthed i Kondens Opforfel betegnede be 
følgende War. 1677 formælede Kongen til Nationens Glæde | 
fin. Broderdatter med Prindſen af Oranien, hvorved Freden | 
til. Nimwegen faa meget hurtigere tom iſtand. Men famme 
Aar 1678 blev en virkelig eller foregiven Sammenfværgelfe, 
ſom ffulde aaae ud paa af myrde Sonden og indføre den 
catholffe Religion, Kilder til ſtore Ulykker. Adſkillige 
tatholffe Pairs bleve anklagede og hæftede; Coleman, Her—⸗ 
tugen af Yorks Sekretair og adſtillige Geiſtlige døde” paa 
Schaffottet, Grev Stafford, en ærværtig Olding blev hals⸗ 
hugget; Hertugen af York, ber var flygtet til Bruͤſſel blev 
ved en Parlamentsact udelukket fra —— J ſamme 
Forſamling gik den beromte Habeas Corpus Act 
igjennem. Parlamentet vifte en Wand, ſom maatte ajøre 
Kongen bange. Han proroguerede det derfor førft og opløfte 
det ſiden. En Sygdom hvori Kongen faldt 1670, bevirkede 
at hans Broder kom tilbage, Ved Slutningen af Aaret 
opdagede en Bedrager en nye Sammenfværgelfe, hvis Plan 
man fandt i et Meelkar, hvoraf Sammenfværgelfen KE Navn. 
Den fulde gjøre Hovederné for det prokeſtantiſke Partie fors 
hadte, ſom om be tragtede Kongen efter Livet. Omendſtjont 
Sagen fandt liden Zilfroe, havde ben dog' til Følge, af Hofs | 
fet arbeidede paa at ſkaffe fig et Partie blaͤndt Rationen, 
fom kuüde holde Folkepartiet Modvtegt z ſaaledes opkom 
1680 Partienavnene Whig og Tory. Et uyt Parlament 
tilbagetog Billen om Hertugen af Yorks Udelukkelſe fra 
Thronen, hvilken ogfaa fortaftedes i QOverhufet.” Köort der rpaa 
ſammenkaldte Kongen et andet Parlament til. Oxford, men | 
det viſte fig Hoffet faa fiendſt, af han fnart opløfte det igjen 
og befluttede for Fremtiden at regjere uden'Patlament: Alle 
partier forfiffrede om deres Troſkab og Hengivenhed og 
erklærede fig for de rene monarkiſke Grunrdfætainger” — Ny 
rettedeg Klagerne om Sammenfværgelfe mod Presbyterla⸗ 
nerne; man gif frem imod dem med fterft! Strenghed ; a & 
der mistænktes for republikanſte Grund/ætninger, miſte 'g 
deres Embeder. En anden vigtig Forholdsregel for at nade 
uindffrænfet Magt, beſtod deri, af man berøvede Kongerigets 
Corporationer deres Forrettigheder og gjorde dem afhængige 
af Kongen. Diſſe hurtige Skridt til den borgerlige Frihede 
Tilintetgjsrelſe foraarſagede en faa levende Bekymring, at 
der dannedes talrige Forbindelſer. En Gammenfværgelfe, 
befjendt under Navn. af Rye house Plot, truede endog Kon— 
gens Liv, Mænd af ben hoieſte Rana vare indviklede dere, 
blandt andre Lord Ruffel og Algemon Sidney, hvis Henrets 
telfe hører til de merkeligſte Opt/in under denne Regjering« 
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Carl var nu Cen af de meeſt uindſkrenkede Regenter '£ 
Guropa og fun hans uvirkfomhed hindrede ham i for ſtedſe 
at befæfte finn Magt. Man ſiger imidlertid, at han havde 
ifinde at forandre fit Syſtem, da et Slagflod 17635 gjorde 
Ende paa hang Liv. - Garl modfog ved fin Død den romerſke 
Kirkes Sacrament, hvilken han hemmelig var hengiven, 
Gan havde ingen &ørn med fin Gemalinde, Catharina af 
Portugal. Han var hengiven til Forlyſtelſer og Udfvævelfer 

|øg virkede ufordelagtig ved fit Exempel paa Nationen. Dog 
var han tillige en Mand af Xand og en munter "Godmodig- 

hed, fom vandt ham Folkets Hjerter. - Under hane Regjering 
ſtiftedes det koöngelige Selffab i Lendon og Bygningen ef 
Paulskirken begyndte. 

Caul rode-ellev Carl Guſtav, Son af Johan 
Caſimir af Zweibruͤcken og Guſtav Adolfs Soſter, født den 24 

ovbr. 1622, udmærkede fig i zoaarskrigen ſom Anforer for 
de ſpenſte Tropper og blev, da Chriſtine nedlagde Regjeringen, 
erkjendt for Konge i Sverrig. Begavet med ſtore krigerſke 
Talenter var Krig hans høiefte Onſte og denn fik han Leilighed 
til at begynde, da Song Johan Coſimir gjorde Fordring paa 
den ſoenſte Throne. Carls Fremgang i Polen var glimrende, J 
Forening med fin Bundsforvandte, Churfyrſt Frederik Wilhelm 
den ſtore af Brandenburg, ſeirede han i Slaget ved Warſchau 
og bemægtigede ſig Sførftedelen' af Polen, " Men hans Lykke 

vakte ham Fionder Rusland, Keiferen, Danmark, Holland 
| og felv Churfyrften af Brandenburg erklærede fig imod ham. 
Han fluttede derfor Stilftand smed Polen og ilede igjennem 
Tydffland til Danmark, hvor Forſparsveſenet fun var ti 
maadelig Tilſtand. Han trængte frem til det lille Belt, gik 
over Iſen, kom til Sjelland ög tvang Kongen af Danmark 
med ſtorte Tab at ſlutte Freden i Roeskilde 1668. Carl 
brød dog felv kort derpaa denne Fredei Haab om endnu ſtorre 
Fordele, fatte Tropper i Land ved Corføer og beleirede Kje— 
benfadn, "der "blev tavpert”forfvaret. — Vel erobredes Krons 

borg, men en holland Flaade bragte desuagtet Kjøbenhavn 
uUndſetning og den forføgte Storm paa Kjøbenhavn tilbages 
dreves med ſtort Tab. Fra denne Tid var Carl ufelbig, 
Hans Tropper bleve fragne ved Nyborg og han begav fig tile 

» bage fil Sverrig, Hvor han dode den 28de Februar 1660. 
(Adforligere findes Krigen med Danmark under Frederik 3dic). 
ang Pluner gik vift nok ikke ud paa mindre end hele Nor— 
éng Forening. Efter hang Død fluttedes Freden i Kjoben— 

"havn, hvori Sverrig beholdt Skaane, Halland, Blekingen og 
Bahuus. 

Carl den 12te, Konge af Sverrig, fodt i Stock— 
holm den 27 Juni 1682, fif en omhyggelig Opdragelſe og 
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underviſtes af Se meeſt udmerkede Lærde -i Sprog, Hiſtorie, 
Geögraphie og Mathematik. Foruden ſit Modersmaal for⸗ 
ſtod han Tydſt, Latin og Franſk. Carl var ved ſin Faders 
Død 15 Aar gammel og ſtulde efter hans Teſtamente førft | 
modtage Regjeringen i ſit 18de Aar og indtil den Tid ftaae 
under gormynder fab af: ſin Grandmoder Hedevig Eleonora. 
Denne Tid var fam for Vang: . Paa Minifteren, ſiden Rigs⸗ 
greve Pipers og negle Andres Anmodning erkleærede Stæn: | 
derne ham alerede myndig 1697. Den unge Konge vifte i 
Forſtningen liden Lyſt til Forretninger; han holdt af ſterke 
Legemsbevegelſer, ifær Biornejagten. sen fnart tilbød fig 
en Leilighed for ham at gjøre en hoiere Brug af fin urok⸗ 
kelige Characteer og ſit mod alle Befværligheder: hærdede 
Legeme, Sverrigs Qvervægt i Norden var længe af Nabo— 
erne betragtet med Misundelſe. Det nærværende» Øieblif 
ſyntes dem gunftigt til Sverrigs Ymygelſe. Frederik 4de af 

Rusland ſluttede et Forbund mod Sverrig— Frederik gav 
Signalet til denne Krig, der udbredede ſig ober hele Norden 
og varede 20 Aar. De danſte Tropper faldt ind i Hertugen 
af Holſteen Gottorps Lande. Denne Fyrſte, ber var gift 
med Carl den 12tes ældfte. Soſter, forlangte fin. Svogers 
Biſtand. Carl havde, en ſardeles - Tilbøietighed for ham og. 
faae i Danmarks -Opførfel en ftrafværdig - Uretfærdighed« 
Statsraadet forbaufedes over de eftertrykkelige Forholds— 
regler, han foreſtſog. 3. Mai 1700 indſtibede han fig å | 
Garlgerona og gik — betydelige Landingstropper under 
Seil. Den franſke Geſandt, Grev Guiſcard, var i hans 
Folge. 30 Linieſtibe og et fiort Antal ſmage Fortøier, for⸗ 
ſterkede ved en engelſt og hollandſt Eſcadre, vifte ſig for | 
Rjøbenhavn, --Man var endnu beſtjeftiget med; Anſtalter til 
Landiggen, da Carl, fuld af utaalmodighed, ſprang ud af - 
Baaden og var den førfte i Land, De Danfke tillode ham at 
lande: i Magelighed, men, ba han var landet» med nogle 
hundrede Mand, opkom en Storm fom gjorde det umuligt 
at fætte,.te- øvrige Tropper i Land. Han var i den yderſte 
Fare, men Fienden benyttede fig et. af denne gunſtige Leilighed 
fil. at: fange den ſpenſte Konge, hans øvrige Tropper dans 
dede og. han marſcherede mod Kjøbenharn, Imidlertid be— 
vegede dette Kongen af Danmark til at flutte Freden til Tra⸗ 
vendal; hvorved Hertugen. indfattes i alle de Rettigheder; 
man havde villet berøve -ham, Saaledes endtes Carls førfte 
Foretagende, der røbede ligefaa megen Indſigt ſom Zapperhed 
og Uegennyttighed. Han antog ved denne. Leilighed hiin 
fimple, neiſomme og haarde L£evemaabe, fom han blev tro 
fit hele Liv igjennemt han kjendte ingen Adſpredelſer, ingen 
Forlyſtelſer; Viin var forviift fr a hang Børd, undertiden 
var grovt Brød hang eneſte Spiſe; han fov fit paa Jorden, 
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ſpobt i ſin Kappe. Gen eneſte blaa Kjol med Kobber—⸗ 
knapper var hans hele Garderobe; han bar beſtandig ſtore, 
over Kneerne gagende, Støvler og Boffelhandſter. Mod 
Fruentimmer viſte han altid den ſtorſte Ligegyldighed og 
intet Fruentimmer havde nogen Indflydelſe over ham. Vet 
var ham nu ei nof at have tvunget Danmart til Fred, han 
maatte og tilbagedrive Auguſts og Peters" Angreb. Hiin 
beleirede Riga, denne var med en ſtor Her marſcheret imod 
Narwa . Carl lod 20,000 Mand: fætte over til. Lifland og 
git felv imod Ruſſerne, fom han fandt i en befæftet Lejer ved 
Narwa henved 30,000 Mand ſtærke, 8” til 10,000 Svenſte 
ſtilede ſig imod - Ruſſerne øg Kampen begyndte den 30 Nov, 
1700. " Dagen i Forveien>havde Peter forladt Leieren under 
Ppaaffud at hente Forſterkning. IJ. mindre end get Qvarteer 
var den rusſiſte Leier ſtoͤrmet. En. ſtor Mængde Ruſſer 
bleve paa Pladfen eller ſtyrtede fig i Narrowa, de øvrige 
bleve fangne eler adfprette, Efter denne overordentlige 
Seier, fom den 18 .aarige Garl, havde vundet, brød han op 
mod Auguſt, ſom havde forladt Riga og udbredet fig i Cur—⸗ 
land. pan fatte i Spidſen af ſine Soldater over Dina, ſtillede 
fin Hær i: Slagtorden, angreb, Sachſernes Forſktandsninger 
og vandt en fuldkommen Seier. Peter og. Auguſt forbau— 
ſedes. Carl havde kunnet benyttet fig af de vundne Fordele, 
tid at flutte en Fred der vilde gjort- ham til Voldgiftsmand 
i Norden, ja over hele Europa; «Grev Benedikt Orenftjerne, 
en Efterkommer af den berømte Kantsler, overgav-den unge 
Konge en Foreftilling, hvori han udviklede . Sverrigs og de 
øvrige Magters Forhold. fil. hinanden og-bad Kongen flutte 
Fred; men. Carl, berufet af Seieren, hørte et fin Miniſters 
Raad og havde, gandffe andre Planer. Han forfulgte Auguſt 
til Polen og befluttede at benytte ſig af den Utilfredshed, der 
herſtede hos en ſtor Deel af Nationen for at affætte Auguſt. 
Denne føgte forgjeves at underhandle, forgjeves beftræbte 
Grevinde Konigsmark ſig at afvæbne, Kongen ved fin. Skjsn— 
hed, Carl vegrede fig ved at underhandle med Auguſt og 
tale med Grevbinden. Krigen vedvarede, og de Svenſte til— 
fægtede- fig en fuldftændig Seier ved, Cliſſow. I Aaret 1703 

| var hele Polen befat af Seierherrerne, Polens Primas erflæ- 
rede Thronen for ledig,og foreſlog at fÉride til et.nyt Valg. 
Adſkillige eftertragtede Thronen, men Carl gjorde et Valg, 
ſom ingen. ventede. Han. havde fattet megen Godhed for 
Stanislaus Leczinſey formedelſt hans ædle Characteer, hang 
Virkſomhed og Mod og fereflog ham. fans Onſte blev 
uden Modſtand anfaget af. Rigsdagen. Stanislaus blev 
Fronet, og hele Polen hyldede ham, Auguſt var efter for= 

|gjæves Anftrængelle nødt til af flygte til Sadfen. Her Funde 
han haabe at være ſikker. Carl havde vigtige Grunde til at " 
gage imod Peter iſte af Rusland, fom havde nyttet be 
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Svenſkes Fraværelfe, beſat Ingermanland og ved Rarwas 
Munding lagt Grunden fil Petersburg. Men Séierherren 
ved Narwa foragtede en Fiende, han: troede, naar. han vilde 
at unde hevne fig paa, og rettede fin Marſch ind i Sachſen. 
Han. dikterede Fredsbetinggelſerne i Altrauſtadt 1706. Lif— 
lenderen Patkul, ſom havde bidraget til Coalitionen med 
Sverrig og dengang var Peters Geſandt hos Auguſt, blev 
udleveret log Gar! lod ham radbrekke Denne Uretfærdigbed 
vakte almindelig Utilfredshed og man forbauſedes med Rette 
over, at en hidtil faa haimodig Fyrſte kunde tage end faa 
ſtreekkelig Hevn. Under fit Ophold i Sachſen gav Carl 
flere Prsver pan Maadehold og Sjelsftorbed, Han lod 
Tropperne holde den ſtrengeſte Mantstugt og Indbyggerne 
bleve paa ingen Maade forſthrrede i deres Forretninger. 
Kongen beføgte Valdpladſen ved Lugen, hvor Guſtav Adolf 
feirede og døde »Jeg har beftræbt mig for,” fagde han 
”at leve fom han, maaffe Gud under mig en lignende Død.” 
Adſkillige Geſandter og Fyrſter kom til Kongens Leier ved 
Altranſtadt; man faae der den berømte Marlborough ſom 
føate at udforffe Carl og opdage hans Planer. Gom man 
bevetter, fandt han Veien til Moſkau udmærket paa et Kort 
og indfdae heraf, at ben ſeierrige Helt ei vilde beeltage t 
Sydens Begivenheder. — Kongen af Søerrig forlangte før ban 
forlod Tydſtland af Keiſeren, at han ffülde tilſtage Luthe— 
ranerne i Schleſien fuldkommen Sampittighedsfrihed, og 
Rigets Overhoved villigede deri. I Septbr1707 forlod de 
Svenſke Sadfen; de vare 43,000 Mand ſtarke, godt kladte, 
godt difciplinerede og berigede ved Contributioner. Séex— 
fufende Mand lod han blive tilbage til Kongen af Polehs 
Beſkthttelſe, med den øvrige Armee, gik han den korteſte Bet 
fil Moſtau. Men, ba han var fommen i Egnen af Smolen⸗ 
ſto, forandrede han fin Plan paa Coſakhetmannen Mazeppas 
Forſtlag, og marſcherede til Ukrgine i Saab om at de donſte 
Koſakker, fom dengang vare miyfornøiede med Gzaren, ſtulde 
forene fig med ham. Virkelig forenede nogle af Lantets 
Indbyggere fig med ham, men Mazeppa bunde" ei forffaffe 
den Hjelp, han havde lovet; de befværlige Marfdjer, Mangel 
paa Lebnetsmidler og Fiendens beftandige Angreb trættede 
Soldaterne og ødelagde én flor Mængde. — General Loͤwen—⸗ 
haupt, fom fulde føre Forſterkninger og £Levnetemidler fra 
gifland, ankom fun med nogle faa, ved Marſchen og beſtan— 
dige Fogtninger med Rufferne ſpekkede, Tropper. Man var 
kommet til Pultava, og dette Sted fuld? angribes, da Peter 
ankom med 70,000 Mand. Carl recognofcerte Armeen og 
blev farlig faaret i Benet. Imidlertid rykkede Ruſſerne 
frem, og der maatte fatteg en Beffutning. Kongen befluttede 
at tilbyde dem et Slag. - General Renſchild fik tilligemed 
Loͤwenhaupt Ordre at forberede Alt. Øen 27de Juli 1709 
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leveredes" hiint berømte. Slag, ſom forandrede ben ſpenſte 
Helts Lokke og Nordens Skjebne. Gar! bivaanede Slaget i— 
en Bæreftol, men kunde gi ſaaledes ſom fædvanlig vife fig for 
fine Tropper; der var ingen god Forftaaelfe mellem Ren⸗ 
ſchild og Loͤwenhaupt; de rusſiſte Troppers Overmagt var 
for ſtor og de Evenføe ſpekkede ved Sygdomme og Mangel. 
Ruſſerne vandt den fuldſtendigſte Seier. Carl, fom i 10 
Aar havde ført Lykken ved fin Triumphvogn, ſage fine Gene⸗ 
xaler, fin Yndlingsminiſter Grev Piper og det bedſte af fin 
Hær i Fiendens Bold. Med et ubetydeligt Følge, under hef—⸗ 

| tige Smerter, fom hang Saar foraarfagede, flygtede Carl 
til Tyrkiet. Hans, ei engang her übekjendte, Nasn ſtaffede 
ham. en hæderfuld Modtagelſe. Men neppe var Efterretnin—⸗ 
gen om hans Nederlag bleven befjentt, før hans Fiender 
fattede nyt Haab, Auguſt proteſterede imod Freden. til 
Altranſtadt, Peter trængte ind i Lifland, Kongen af Danmark 
fatte en Armee i Land paa Skaane. Regentſtabet i Stock— 
holm tog Forholdsregler for i det mindfte at beſtytte det 
gamle fvenffe Diſtrikt. General Steenbock ſamlede ihaſt 
Endeel Bonder, ſlog de Danſte ved Helſingborg og tvang 
dem til af rømme Skaane. Man ſendte nogle Tropper til 
Finland for at ſtandſe Rufjetne, der desuagtet trængte frem, 
da de varé langt overlegne i Antal. Carl underhandlede 
imidlertid med Porten øg bragte det endelig dertil, at 
Ssmannerne erklærede Ruͤſſerne Krig. Begge Armeer traf 
hinanden ved Pruths Bredde den ifte Juli 1717; Peters 
Leier var omringet, Levnetsmidler begyndte af mangle, og 
alle Anftrængelfer af ende denne Forlegenhed vare forgjeves. 
Carl var nær vet at fee fin Medbeiler bukke under, da Cathas 
rinas ModÉog Fathed reddede Ruſſerne, og bragte en Fred 
iftand, hvori man flet iife tænkte paa Carl. Denne opholdt 
fig imidlertid i Bender, udkaſtede nye Planer og bad ved fine 
Agenter Porten om Hjelpetrepper mod fine Fiender, Men 
de rusfiffe Agenter vare ei mindre virkſomme, og foregode, 
at Carl havte den Henfigt i Stanislaus's Perſon at gjøre 
fig til egentlig Herre af Polen og derfra i Forening med den 
tydſke Keiſer at angribe Tyrkerne. Seraſtſeren i Bender fik 
Ordre at ſtynde paa Kongens Afreiſe, og ifald han vægrede 
fig, bringe ham levende eller død fil Adrianopel. Lidet vant 
til at adlyde fremmede Befalinger, og af Frygt for at blive 
udleveret til five Fiender, beſſattede Carl med 2 eller 
300 Mand;- hvoraf hans Følge beſtod, at trodfe Portens 
Magt og vente fin SFjebne med Eværdet i Gaanden. Da 
hans Opholdsfted ved Warnitza bed Bender blev angrebet .af 
Tyrkerne, forfvarede han fig mod et heelt Corps og veeg fun 
Skridt for Skridt. PHuſet, hvori han befandt fig, kom .t 
Brand; han var i Begreb med at forlade det og begibe fig 
til Canzeliet, men han faldt over fine Sporer og blev tagen 
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fil Fange. Rogle Dage efter denne ſelſomme Kamp ankom 
Stanistaus til Bender for at bede Kongen af Sverrig at 
give fit Minde til det Forlig, han fane fig nødfaget til at 
flutte med Auguſt. Men Carl vægrede fig. Tyrkerne førte 
derpaa deres Fange fra Bender til Demotika ved Adrianopel; 
Der tilbragte han to Maaneder i Sengen ved at lade fort | 
han var fyg, med Læsning og Sfrivning. Endeligen 
overbeviſtes han, at han ei kunde vente nogen! Hjelp af." 
Porten, fendte et Afſtedsgeſandtſtab til Gonfrantinopel og | 
reiſte affted forflæbt med to Officerer, hvoraf dog kun den ene | 
Funde følge kam. Fortrolig med alle Befværligheder og 
Savn furtfatte Carl fin Reife til Heft Jat og Dag. Han | 
tog Veien igjennem Keiſerens Stater og Tydſtland. Endelig ” 
fom han udmattet Kl. 1 om Natten (den 11te Novbr. 1714) | 
for Stralfunds Porte. Han meldte fig fom en fra Tyrliet 
med vigtige Depefdjer kommende Coureer og lod fig bringe 
til Commandanten, Grev Duker. Denne ſpurgte ham ivrig | 
om Kongen eg kjiendte ham, forſt, da han begyndte at tale. 
Glad. fprang han ud af Sengen og omfavnede. fin Herres 
Knæe. Efterretningen om Carls Ankomſt udbredede fig hur—⸗ 
tig i Staden; Gaderne bleve fulde af Menneſter og Hufene 
illuminerede. Det varede ei længe før en forenet Hær af 
Dane, Ruſſer og Preuffet vifte fig for Stralfund. - Carl 
gjorde Under af Tapperhed, men dog maatte Feſtningen 
overgive fig den 13de Decdr. 1715. Carl havde noget før 
under mange! Vanſteligheder begivet fig til Skaane, hvor 

han traf Forholdsregler for at ſikkre Kyſterne. Derpaa 
gjorde han et Tog ind i Norge. Planen til dette Feldttog 
fynes at have været aftalt med Baron Goͤrtz, hvig driſtige 
sg ftore udkaſt fvarebe til den ſpenſte Mongkks Stilling 
Man vilde ved betydelige Afſtagelſer vinde Peter den ftore 
for Sverrig, bemægtige fig Morge og derfra lande paa Skot⸗ 
land og fordrive Georg 1fte, ſom havde erklæret fig imod 
Carl. Medens Goͤrtz arbeidede ved Hofferne paa fine Pla⸗ 
ners udforelſe, aabnede Hjelpemidler fil Krigens Fortſottelſe 
og underhandlede paa Aland med-Czarens Befuldmægtigete, 

orde Garl et nyt Angreb mod Norge. Det forſte var nem— 
lig mislykket. Peter var vundet og Foretagendet mod 
Norge var temmelig heldigt. Carl beleirede Frederikshald 
og havde alerede aabnet Lobegravene. Den 1rte December 
gif Kongen ud for af befee diffe, men blev ved denne Lciliga 
hed truffen af en Falconetkugle. Han blev uforandret 
ſtagende i famme Stilling, hans Haand havde fattet Kaar— 
ven; man fandt i hans Lomme Guftav Adolfs Portrait og 
en Bonnebog. Man har troet, at den Kugle, fom' dræbte 
ham, ei kom fra Fæfiningen, men fra en Feorræder blandt 
hang Egne. 3 de fidfte Aar havde Cart ftore Planer for 
med Henſyn til Marine, Induſtrie og Handel. J Lund 
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havde han offe underholdt fig med Profeſſorerne ved Univers 
|fitetet og bivaanede de offentlige Difpuiationer over Geos 
metrie, Mechanik og Hiftorie. J Bender havde Læsning 
| været hans Hovedbeſtjeftigelſe; han havde ladet adſtillige 
ſvenſte Lerde komme til fig og faaet dem fil at bereiſe Græs 
kenland og Aſien. Mogle af diſſe Reifebeffrivelfer ere trykte; 
anbre findes i Haandfkrift i Upſala. Hovedtrekkene i Carte 
Characteer vare Faſthed, Tapperhed og Retfærdighed, men 
han overdrev ofte diſſe Dyder til fin og fit Folks Stade, 
Efter fin Tilbagekomſt vifte han fig mere rolig, blid, maade— 
holden og tilbøjelig til kloge Forholdsregler.  Cfterverdenen ' 
man ſtedſe beundre ham, uagtet de Bebreidelſer, der kunne 
giøres ham, Han lod fig forlede af Lykken, men'ei ne! flaae 
af Modgang. Hang Capellan, Nordberg, har revet bang 
Hiſtorie; Adlerfeld har udgivet hiſtoriſte Mærfværdighebder 
om ham; men Voltaire overgaaer dem begge i fin Histoire 
de Charles XII, et Mønfter paa Klarhed, Elegans og Præs 
ciſion, hvorvel den ei er fuldftændig eller frie for Vildfarelſer 
[i Navne, Aarstal og geographiſte Angivelſer. i 
f 

CavrlÆmgnuelrke, Hertug af Savoyen, med 
Tilnavnet den fore, var født paa Slottet Rivoli 1562, 
og viſte fit Mod i flere Slag og'ved flere Beleiringer. I 
"Aaret 1590 arbeidede han paa at blive Greve i Provence. 
Hans Svigerfader, Philip den 2den nødte Parlamentet i 
Aix til at udnævne ham til denne Provindſes Skytspatron, 
| for ved dette Exempel af bringe hele Frankerig til at antage 
| Kongen af Spanien ſom Beffytter, Hertugen af Saboyen 
| havde ligeledes Planer paa den franffe Throne. Hans uber 
|.grændfede Ergjerrighed viffe ham Udſigter til Keiſerkronen 
| efter Mathias's Død, paa Kongeriget Cypern, ſom han . 
vilde erobre, paa Macedonien, hvis Indbyggere, der tyranis 
| feredes af Tyrkerne, tilbøde ham Overherredommet over bem. 
Genferne bleve nødte til 1602 at forfvare deres Stad mod 

| denne Fyrfte, der mint i reden lod den overfalde om Natten 
| og føgte at forme den, Henrik den 4de, der ogfaa havde ars 
| fag at beklage fia over ham og flog ham adſtillige Gange ved 
|. fin General Lesdiguieres, tiſſtod ham dog en taalelig Fred ; 
men den ſtedſe urolige Karl Emanuel begyndte nok engang en 
Krig med Frankerig, Spanien og Tydſkland. Han døde af 
Kummer i Savillon 1630. Hans Irajerrighed førte ham 
paa Afveie, ſom ere en flor Fyrfte uværdige. "Der "gaves et 
(noget mere forſtokket Menneffe end han. Man kunde fige, 
"hans Hjerte var utilgjengeligt fem hans Land: Han bygs 
| gede Paladſer og Kirker, elſkede og dyrkede Viden kaberne, 
men Han tænkte fun lidet paa st gjøre fine Underſaatter 
iylkelige. 
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ifte, blev født 1701. &Fortræffelige Lærere uüdviklede hang 
naturlige Talenter, Efterat fans Faber frivillig havde neds 
lagt Kronen 1730, modtog han den og tegjerede ſom en ſtor 
Fyrſte. Han tog 1733 Deel i Spaniens og. Franterigs 
Planer ,af-fvælfe Oſterrig. Efterat have udmærket fig i 
Slaget ved Guaftalla, fluttede ban Fred og erholdt Tilvært 
i Land. Paa denne Fred 1738 fulgte fnart en anden Krig, 
der bragte næften hele Suropa i Vaaben. Kongen af Sar— 

Carl Emanuel zZdie, en Søn af Victor Amadeus 

dinien forbandt fig efter nogen Vaklen med Dronningen af 
Ungarn imod Frankerig og Spanien. Han fegtede med 
afverlende Lykke, dog feirede han oftere end han blev overs 
vunden; og efter et Nederlag vifte hans Feldtherretalent fig 
faa meget mere glimrende: Ved Freden blev han i Befiddelfe 
af alle fine Lande. Carl manuel Zdie havde ſtedſe fine 
underſaatters Bedſte for Oine, forſtjonnede fine Stader, fors 
ſterkede fine Fæfininger, diſciplinerede ſine Tropper og” 
ordnede felv Alt. Cen af hans Hovedſorger var Gjeldens 
Afbetaling for at han igjen. kunde ophæve de ved Krigen 
nødvendig blevne, Afgifter. ”Dette er den Fjonnefte Dag & 
mit tiv)” fagde han 1763, “Jeg har ophævet de fidfte over» 
ordentlige Paaleg.“ Ei mindre Fortjenefie erhvervede han | 
fig ved Rettens Pleie og ved Samlingen af eu Lovbog. Han 
døbe den 29de Febr. 1773 og efterlod ale Grene af Stats⸗— 
forvaltningen i den ypperligſte Orden. 

Carl Edvard, Yrætendent til den engelffe Krone, en | 
Son afden ældre Prætendent Jacob 3die, født i Mom d. 3 Dec. | 
1720, viſte tidlig en driftig Aand, føgte Hjelp hos Ludvig 
15de; for at fløde Georg sden fra Thronen og landede vir— 
kelig 1745 ved franff Hjely i Skotland, hvor han antog ” 
Fitel- af Konge i Storbritanien. Ved Hjelp af et ſtort 
Partie ſkotſte Adelsmand befatte han Edinburgh, drev Gene⸗— 
tal Cope tilbage ved Preftonrans, trængte dybt ind i Eng⸗ 
land til Knottesworth og fatte felv London i SÉrrk. — Ved 
Hjelp af Endeel nederlandſte Tropper fordreve dog Eng—⸗ 
lænderne ei alene Prætendenten fra deres Land, men floge / 
ham og, uagtet de ved Fallkirk erholdte Fordele, ved Cullo⸗ 
den den 7de Januar 1746, hvorpaa han efter lang Omflakken 
i Skotland faae fig nødt fil at vende tilbage til Franferig« | 
Ved Freden til Aachen forbandt Ludvig 15de fig til at fjerne ! 
Prætendenten fra fine Stater, hvilket og Feete,… Han levede | 
fiden i Kom og døde ber den 31te Juni 1788. £an havde | 
ingen Børn med fin Gemalinde, en Grevinde Stolberg. Han! 
blev kongelig begravet i Frafcati og med ham uddøde Huſet 
Stuart. 

Car! Philip Theodor, almindelig kaldet Cart 
Theodor, Churfyrſte af Pfalz: Bayern, født ben 11te Dechr. 
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1924, en Gøn af Pfalzgreve Joh. Chrift. af Sulzbache 1733 
ſuccedeerte han fin Fader i Sulzbach og derpaa 1742 Carl 
Philip ſom Churfyrſte i Palz. Han reſiderede i Manheim 
(indtil Churfyrſt Maximilian Joſeph af Bayeren døde uden. 
Børn 1777, da ogſaa hans Lande forenedes med Pfalz og 
Churfhrſten flyttede til Muͤnchen. J Begyndelfen gjorde 
Oſterrig Fordringer paa nogle af de bayerſte Lande og lød 
dem. befætte, men Frederik 2den af Preuſſen forſvarede Carl 
Theodar og tvang SMfterrig i Freden til Teſchen 1779 at til= 
bagegive de Flefte af de befatte Lande, Fra denne Tid 
regjerede Catl Theodor i Fred, indtil den franffe Revolu— 
tionsfrig udbrod, der var tryffende baade. for te pfalziſte 
Lande og Bayern. Da Ghurfyrften døde uden Born ven 
16de Febr. 1796, fulgte den nyere zweibruͤckſte Linie, ſom 
begyndte med den nuværende Konge Maximilian Joſeph. 
Gar! Theodor var af en elffværdig Gharacteer, fuld af Godhed 
[og Velvillie, havde erhvervet fig mangfoldige Kundſtaber og 
[varen forérinlig Befordrer af Kunfter og Videnſtaber. 1763 
ſtiftede han Videnſtabernes Academic i Manheim, et'Antiz 
quitetcabinet, 1775 et tydſt lærd Selſtab, et Cabinet for Næ 
turſjeldenheder, en botaniſft Have, et Militært - anatomi 
(Theater, et chirurgiſt Collegium 2c. " Obſervatoriet indrettede 
[han ſagledes, af det blev eet af de førfte i hele Europa. 
Ogſaa for Bayern bar han megen Omſorg, fremmede Ager—⸗ 
dyrkning, Kunfter og Videnſkaberz men hans Mildhed aab= 
nede mod Slutningen af hang Regjerine mange Perſoner 
Adgang til ham, der misbrugte deres Indflydelſe. : 

(— Carl, Prinds af Lothringen, keiſerlig og Rigs⸗ 
Generalfeldtmarſchal og, Generalgouverneur i be oſterrigſte 
Nederlande, Broder til Keiſer Frants den 1fre, var født t 
Liineville den 10de Decbr. 1712, traadde fidlig i keiſerlig 
Tjeneſte, comanderede Armeen 1742, fordrev de Franfee af 
Bøhmen, gik over Rhin og befatte Elſas. Men Frederik 
(den 2den af Preuffen brød Freden til Breslau og fvang Carl 
at bende tilbage fil Bohmen, før at fordrive Fienden af dette 
Land. Han comanderebe ogfaa de keiſerlige Tropper 1757, 
flog General Keith og den 22de Novbr. ſamme Har Preus—⸗ 
Jerne ved Vreslau, men blev felv lagen ved Lia. Denne 
ofte ulykkelige Prinds havde alle en god Generals Kund— 
ſtaber, Fjendte alle Forholdsregler til et godt Defenſiv og en 
ſikker Retirade, men. feilede dog ofte det foreſatte Maal. 
Han døde dbenade Juli 1781 ſardeles elſtet af alle Brabandts 
Indbyggere. 

Carl Auguſſt (forhen Chriſtian Auguſt) Krom 
prinds af Sverrig, født Prinds af Schleswig-Holſteen⸗ 
Sonderburg-Auguſtenburg den g8de Suli 1768, døde den ogde 

9 ; 
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Sat, 1810. Revolutionen i Stoholm af 13de Madrks 1808, 
fom afſatte Guſtav den 4de, hævede ſom bekjendt dennes Fars 
broder Carl af Sodermanland paa den fvenffe Throne ander 
Savn af Carlden 13de. Men Carl var alerede 61 Aar 
gammelt, fvag og uden Børn. Hans Død vilde rimeligviis 
bringe Obervig. i nye Forlægenhed, hvis ei Thronfølgen i 
Forveien var beſtemt. Kongen og . tænderne forenede fig 
derfor om at vælge en tilkommende Thronfelger. Kongen 
tilfjendegav, fit Ønffe foret hemmeligt Udſtud og dette erklæs 
rede fig eenſtemmig for Kongens Valg, hvilfet ogfaa Rigs— 
ftænderne formeligt antoge. Man tilkjendegav Hoffet i Dana 
marti og Prindfen i Haft dette Valg. Grev Mørner bragte 
Prindſens Svar tilbage, at han med Glæde vilde modtage 
Tilbudet ſaaſnart Freden var bragt iftand mellem Sverrig 
og Danmark, før tillod hans Forhold ham det ikke og før 
ventede man. det ſikkert ikke. Prindſen var dengang Feldts 
marſchal og Statholder i Norge, hvor han var elffet af alle 3 
han havde med Mod og Kunſt forfvaret Norges Grændfer 
mod en fvenfE Hær, og mod denne flod han endnu, da man 
tilbøb ham Thronen. Freden blev undertegnet i Jontjøping 
ben Jode Decbr,5 den nye Succesſionsorden var imidlertid 
afgjort og Kronprindſen Udnævnt til Ridder af Seraphiner— 
ordenen. Den 3nde Decbr, tog Prindfen i en hjertelig Pro— 
clamation Afſkeed fra Rordmændene, den 6te Jan. 1810 forlod . 
han Chriſtiania. De fvenffe Udſendte, Greverne Fabian, 
Ferſen og Brahe, ventede ham ved Svinefundet, Grændfen 
mellem: Sverrig og Morge… Midt paa Bandet holdtes et 
Afſteedsmaaltid, hvorpaa Prindſen landede i Sverrig den 
7de Statsraad Udlerfparre bed ham velkommen i en bøitis | 
belig Tale. Prindſens rørente Svar i det fvenffe Sprog, 
endtes med de Ord: “Er det mit Lod at regjere et ældgammelt, 
berømt Folk, ffal man ei nægte mit Minde det Udſagn: Han 
vilde fit Folks Vel!” Den 20de Jan. ankom han paa det. | 
kongelige Lyftflot Orotningholm og ben følgende Morgen 
underffrev han Valg- og Forſikringsacten, fom en Deputation 
af Migeftænderne overrakte ham. Den 2ade holdt han fit 
Indtog i Stockholm og den 24de modtog han Standernes 
Hyldning og adopteredes fom Kongens Søn; Navnet Chris 
ftian Auguſt ombyttede "han med Carl Auguſt. Han føgte 
nu at gjøre fig bekjendt med de forſtjellige Grene af Staks— 
forretningerne. Han blev udnævnt til Storadmiral af 
Sverrig og beffjeftigede fig faa meget mere med Militær= 
væfenet og Forſparsanſtalterne. Han beſluttede at gjøre en 
Reiſe til de fydlige Provindſer for af underrette fig om Trop= 
pernes Tilſtand. Tillige vilde han have en Sammenkomſt 
med fin-ældre Broder, Hertugen af Auguſtenburg, fom ham 
ei i lang Tid havde feet og fom ventede ham i Helſingborg. 
Den 9 Mai tiltraadde han fin Reiſe, Kammerherre Grev Sparte 
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log hans Over-Adjutant, Oberſtlieutenant von Golſt, ſom 
havde fulgt ham fra Norge, ledſagede ham. Han vilde forſt 
til Carlskrona for at fee Skibsverfterne, paa. Veien til 
Helſingborg vilde han tilbringe een Dag i Lund, hvis Aka⸗ 
| demie havde Udnævnt ham fil Cantsler.“ Men alerede paa 
den tredie Station fra Stockholm blev han fyg, og det neſten 
(umiddelbar efter Nydelſen af. en kold Poſtey. Paa Veien 
fra Nortjøping til Linkjoping tiltog hang Koliffmerter og 
Opkaſtning. En fræftelig. Mistanke bemægtigede fig Bang 
|Sjel. Han nød meget hyppig frijE Melk. $ en Samtale 
med D, Lødin i Linkjøping Yttrede han den Formodning at 
den Poftey, han Havde fpiift,- var bagt i et Kobberkar, og 
diſſe mistænkelige Yttringer foranledigede det førfte Rygte 
"om, at Prindſen var forgivet, De Midler, ſom brugtes, 
hjalp Fun Lidet: i Eckſjs lod Kronprindſen Provinciolæger 
D. Olint falde, og denne "lettede hans Tilſtand ved ef 
Brakmiddel, ſaaledes at han kunde reiſe til Carlskrond. 
Men hans Onde vendte. tilbage og forøgedes ved eh Svin— 
del, ſom han et før havde market; ja der indtraf endog 
Dieblikke, da han ei vidſte hvad han talede eller med hvem; 
(Frygten for af have faaet Gift yftrede fig ſtedſe mere levende 
hos ham. Saaledes mødte han fin Broder i Ramloſe; fur 
alt for. ſnart forfvandt det lyſe Hieblik ſom Glæten over at 
| fee fin. Broder igjen foraarfagede; under Samtalen ſtal 
| Prindfen uagtet han ftod fin Broder gandffe nær, have 
fpurgt: ”Med hvem han havde den Ure at tale?” den 28de 
Mai reifte begge Brødrene til Helfingborg, hvor de toge en 
veemodig Afffeed med hinanden og Hertugen vendte tilbage 
| til. Kjøbenhavn. Alerede 6 Timer efter denne Skilsmiſſe 
| opgav ten Syge anden. Gfter den elffede Broders Afreiſe 
(begav han fig til Quiddinge for at fee det mørnerffe Hufars 
regiments Manøvrer. Under ſamme vilde han begive fig fra 
Midten af venftre Fløi til. Flanken, han. lod Heſten gaage € 

| Galop, men fyntes ei gandffe at have den i fin Magt; har 
| havde redet omtrent 600 Skridt, da han tabte fin Hat; man 
faae ham vakle; da han endnu var redet 200 Skridt faldt ham 
baglænds af Heſten, fom løb fin Vei. Hans Adjutant Holſt 
og Ritmefter Hagy hjalp ham op; Brantow, hans anden 
Srdonants-Officier ilede for at hente Livlegen Roſſi, ſom 
Kongen paa den forſte Efterretning om Prindſens Sygdom 

"havde fendt fra Stockholm. Lægen fandt Prindſen foleslss 
med ſnorkende Aandedret; alle Midler vare forgieveg. Hang 
Aandedret blev ſtedſe fværere, et rodagtigt Skum gik ud af 
Næfe og Mund. Efter en halv Time var han død. Hans 
Lig blev indbragt i Præftegaarden i Quiddinge og der blev 
fendt Bud til Profesſorerne Engelhardt, Flårmann og Lilpes 
walch i Lund for at komme Livlægen til hjelp. Om Cftere 

"middagen Kl, da enhver Zoivl om hans virkelige Død var 
n H 2 

F 
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forfvundet blev en Protokol optaget over dette ulykkelige 
Tilfelde og Major Forſalles fendt ſom Courier dermed til 
Kongen. SMæfte Morgen kom Lægerne fra Lund: man raad— 
flog over Ligets Aabning, hvilken man befluttede at foretage 
næfte Dag, da man ei turde vente til den føngelige' Befas . 
ling ankom. Sectionen ſteede den Zote Mai og Refultatet | 
deraf var, af Prindſen var død af ef Slag. Protokollen 
fendtes til Stoholm eg blev overgivet. Collegium medieum | 
til Bedommelſe, og bette var enigt med Rosſi og Lægerne | 
fra Lund at Prindſen var død af et Slag. Desuagtet blev 
der anftillet nøtagtige Underſogelſer og i Befalingen herom 
Rygtet om Foraiftelfe angivet ſom Xndledning, Mun havde 
fundet viffe fremmede Subftanfer i Maven og ei anftilleg 
nogen videre Underſogelſe derover; den engang vakte Mis—⸗ 
fante fandt her nye Nering; Gemytterne ophidſedes ſtedſe 
mere, og gik ved Prindſens Ligbegjængelfe i Stoholm faa" 
vidt, at den ulykkelige Grav Arel Ferſen blev fønderrevet 
af Folket. Alle Unberføgeljfer herom bleve udek Virkning, 
uagfet 20 000 Daler udſattes forden, der Tunde give en rimes | 
lig Oplysning om den formeente Forbrydelſe. Ligets Bifættelfe ” 
blev opfat i nogen Tid formedelft de oprørffe Bevægelfer, | 
fom fandt Sted. Liget blev henſat i den carolinſte Begras | 
velſe i Ridderholmskirken. Kirkens Dekoration vifte et | 
Bjerg, ſom truede med at ſtyrte indz i Veien var en Aab⸗ 
ning i Form af en Hvælving eller en Grotte, hvorigjennem 

- man ſaae Baggrunden, ſom foreftillede en Cypreſſelund. J 
Midten af ſamme var en Fordybning og deri et oplyft Kors. | 
Ovenpaa Bjerget fad Srwoea i førgende Stilling for et Skjold 
med ben forevigede Kronprindſes Bryſtbillede: ved Siden 
deraf en Globus med det fvenffe Vaaben og Løven. Paa 
begge Sider af Bjerget vare to Runeftene med følgende Ind— 
ſtrifter. VRet og Grændfer fEulde han beſtyttetz gammel Dyd - 
og Fortidens Wre Fuide han oplivet Helte og Konger, fom 
her hvile, de ftørfie blandt Eder ſtulde paa Thvonen i han— 
nem gjonoplevet,” — ”Ei en Throne, blot end Grav ſtjen⸗ 
kede Sverrig ham. Deri nedſteeg han med Carls Navn og 
ſvenſte Folkets evige Kjerlighed.“ Stenen hvorpaa Gtwea 
fad, havde den Judſkrift: ” Alt, hvorom et Folk antaaber 
Himmelen. blev givet med ham og med ham taget bort,” 
Foran ved Bjergets Aabning ſtod Catafalken paa en Eſtrade. 
Ved hvert af de 4 Hjørner var anbragt en Caryatide med 
et Slor over fig, en Fakkel i Haanden og et Lys paa 
Hovedet, — Men med ben ædie Prinds "havde man ei begravet 
hen. ffrækfelige Mistanke om Warfagen til hans Død,” Af 
ſtor Virkning paa Folket var den Beretning, Magiſter Kreok, 
Præft i Quiddinge gav og ſom fyntes at kaſte nogen Skygge 
paa £Livlægen Rosſis Opforſel. Og hvad maatte Folket trog; ) 
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da denne Livlæge blev affat fra fit Embebe og forviiſt Sher⸗ 
rig, Endnu ligger et tykt Slor over denne Begivenhed. 

Carl4de, refianeret Konge i Spanien, er født den 
12 Decbr. 1748 øg beſteeg Thronen 1738 ved fin. Fader, 
Gar! den 3dieg Død. JeSeptbr. 1765 var han bleven fors 
melet med Maria Louifa, Datter af Hertugen af Parma, 
af hvilket Ægteſkab fem Børn leve. Uden Kraft til felv at 
regjere nar han ftedfe afhængig. af fine Miniſtre, blandt hvilke 
Fredefyrften Godoi, pertug af Alcudia fra 1792 håvde en 
uindſtrenket Indflydelfe over. fam. Det fad, denne Yndling 
paadrog fig af Prindfen af Aſturien og andre Store, medførte. 
11808 en Revolution, ſom Napoleon benyttede for at fang 
Bourbonnerne fra den ſpanſte Throne. Det lykkedes ham at 
faae den fvage Cart til at gienfalde fin Thronafſtagelſe, der 
var fÉeet til Fordeel for hans Sen Ferdinand 7de, sg til den 
(GrÉlæring ot han Faftede fig i Armene paa fin høimodige 
Ven, Keiſeren af Frankerig. Kort derpaa fulgte Begivens 
hederne i Bayonne. Carl aftraadte fine Rettigheder til 
Napoleon, fom derimod forſikkrede ham for fin Levetid 
Paladſet i Compiegne og en aarlig Mente af 30 Mill; Realer, 
hvoraf to Millioner efter Kongens Død Fulde udgjøre Dron— 
ningens Enkepenſion. Ifolge heraf levede Carl i Begyn— 
delſen med ſin Gemalinde og Fredsfyrſten i Compiegne, men 
[ombyttede ſiden dette Opholdsſted med Rom, hvis Clima 
paſſede bebre for ham. Der er han endnu, efterat Ferdinand 
den 7de igjen har befteget den fpanffe Throne. 

Carl! (Theodor Anton Maria), Rigsfriherre af og 
til Dalberg, forhen Storhertug af Frankfurt, er født den 
3de Februar 1744 i Herrnsheim ved Worms. Alerede tidlig 
blev han Domicellus ved Erkeſtiftet Mainz og Hoiſtifterne 
Würzburg og Worms. IJ bet førfte blev. han ſiden Capitu— 
larherre og i begge de andre Domherre. Aar 1772' udnævnte 
Churfyrſten af Mainz ham fil virkelig Geheimergaad og Stars 
holder i Erfurt, hvor han ogfaa blev Praeſident i det chur— 
maingiffe Akademie for nyttige Videnſkaber, i hvis Forſam⸗ 
linger han ofte indfandt fig og forelæfte lærde Afhandlinger. 
Aar 1737 blev han Condjutor i det høje Erkeſtift, Chuckyr—⸗ 
ſtendemmet Mainz og Poøiftiftet Worms og 1788 Gontjutor 
af Goſtanz og Erkebiſkop af Tharſus. 1799 fom han til 
Regjeringen i Hgiftiftet Coſtanz, bled FTyrføbifÉop. ea. Éredgs 
udſkrivende Fyrſte i Schwaben. Xar 1802 blev han efter 
(frederik Carl Joſephs Død, Churfyrſte af Mainz, det bellige 
romerſke Riges Erkekantsler og kom i Befiddelfe af Regens— 
burg og Aſchaffenbarg. Fra 13806 var han Crfebif£op t 
Regensburg, Fyrſt⸗Primas i Rhinforbundet, fouveræn Fyrfte 
af Regensburg, Aſchaffenburg, Frankfurt am Mayn og 

- 
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Wetzlar. J Aaret 1810 beſtemte Napoleon hang Stater til 
et Storhertugbom Frankfurt, hvilket Eugen, Vicekonge i 
Italien, ſtulde arve efter Dalberas Dod. Mod Slutningen 
af Aaret 1813 nedlagde han fin Bærdigheb og begav fig til 
fit Biſpedomme Coftanz." Han var næften den enefte tydſte 
Fyrſte, der vedblev at viſe Hengivenhed for Napoleon. Han 
var forreſten en ligefaa dyb Fænter ſom ſmagfuld Wſthetiker, 
fuld af den varmefte Iver for det Gode og Skjonne. Hang | 
fortrinligfte Skrifter bre: Betragtninger over üni— 
vwerfum 1777. 5te Oplag 1305;. Tanker om den 
moralffe Verds Beftemmmelfe; Forhold mel— 
Tem Moral og Statskunſt 1786; Grundſæetnin— 
ger i Wſthetiken 1791 m. m. 

Carl! Ludvig, Erkehertug af Øfterrig, Søn af Kei— 
fer Leopold 2den og Broder fil Keifer Frants, blev født den 
gte Septbr. 1777. 3 Aaret 1793 betraadde han fin mili— 
tære Løbebane i Brabandt, commanderede Prindſen af 
Coburgs Avantgarde og udmærkede fig fnart ved Militære 
Talenter og ved Tapperhed. Kort derpaa blev han Stats 
holder i Nederlandene, Storkors af Maria: Therefias Ordes | 
nen, Rigs-Feldtmarſichal-Lieutenant og i Aaret 1796 Rigs⸗ 
Feldtmarſchal, da han modtog Commandoen over den øfters 
rigſte Armee ved Rhinen og den ſaakaldte Rigsarmee. Her 
vifte fig ſtrax hans ſtore Feldtherretalenter. Han leverede 
den franfte General Moreau adfkillige heldige Træefninger, 
flog General Jourdan ved Amberg, Wuͤrzburg 2c., bragte! 
den franffe Armee i Uorden, tvang Jourdan og Moreau til 
at trælte fig tilbage over Rhinen og kronede dette Feldttog 
ved Indtagelſen af Kehl midt om Vinteren 1797. Imidlertid 
begunftigede Lykken den franføe General Bonaparte i Star 
Jien. Erkehertug Carl begav fig derhen i Februar og i April 
undertegnedes Fredgpræliminorierne til Leoben. Efter den 
frugtesløfe Congres i Raſtadt traadde Carl igjen 1799 i Spids 
ſen af Armeen, flog General Jourdan i Schwaben og udmærkede 
fig ifær ved Stockach. Kort derpaa vifte han fine militære 
Talenter mod General Maffena i Schweitz. Hans ſpakkede 
Gundhed nødte ham til 1800 at forlade Kamppladſen, og 
han blev udnævnt til Generalgouverneur i Bøbmen; men 
neppe var han bovte fra Armeen, før den blev truffen af 
Uheld. Efter det ulykkelige Slag ved Hohenlinden trængte 
de Franſke ind i Oſterrig. J denne Nød kaldtes igjen Erke— 
hertugen til Armeen, fom han famlede og oplivede. Dog 
antog han fort derpaa Fredspræliminarierne, ſom befræftedeg 
ved Freden i Luͤneville. Herpaa kom han i Directionen 
for Krigsminiſteriet, hvor hans Talenter udviklede ſig paa 
en nye Maade. 1802 frabad han ſige det Monument, ſem 
paa Kongen af Sverrigé Forſtag ved Rigsbagen i Regens— 
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burg fulde oprettes ham ſom Tydſklands Befrier. 1804 
i) | aftraadte han Tydſtmeſterdommet fil fin Broder Anton. 1805 
1! commanderede Erkehertug Carl den øfterrigffe Armee i Star 

| Tien mod Marſchal Maſſena. Medens Sagerne i Tydſtland 
| toge en ſerdeles uheldig Vending og Keiſer Napoleon trængte 
"ind i Hjertet af de oſterrigſke Lande, leverede Erkehertugen 
Maſſena det lykkelige Slag ved Caldiero og førte derpaa 

| fine Tropper tilbage for at beffytfe de endnu et erobrede 
Provindſer. Efter Freden til Presburg blev han øverfte Chef 
for Hofkrigsraadet og Generalisſimus for de ſamtlige øftev« 

rigſke Armeer. J Aaret 1809 commanderede han" den øfters 
rigffe Hovedarmee og. rykkede i April ind i Bayern, fer 

I havde han den hele fiendtlige Armee, anført af Napoleon 
| felv, imod fig, og ber paafulgte yderſt blobige Slag, ſom 
varede i 5 Dage, og alle Anftrængelfer uagtet, maatte Erke— 

| Hertugen vige, Den 2ide og 22de Mai leverede han det 
| hæderlige Slag ved Aſparn, ügeoberfor Wien og trængte de 
Franſte med ftort Zab tilbage over Donau, Slaget ved 
Wagram falét efter to Dages fapre Kamp ud til de Franſtkes 
Fordeel. Tilbagetoget ſkeede i fuldkommen Orden og under 
beſtandige Trefninger lige til Znaym, da Vaabenſtilſtanden 
fluttedes, Kort derpaa nedlagde Erkehertugen Commandoen, 

Carl Johan, Kronprinds af Sverrig, blev- født den 
24de Juni 1763 i Pau ved Foden af Pyrenæerne, Han 

' Havde en god Opdragelſe, fom efter Landets Skik beførgedes 
af Geiſtlige. Af Tilbøiclighed valgte Bernadotte (ſaaledes 

heed han) SMilitærftanben og gioerde fit førfte Feldttog 1 
Amerika under Rochambeau. Han fom i engel Fangenſkab, 
men den Behandling de Engelſke vifte Bam, ſtal have lagt 
Grunden til ben Agtelſe, han havde for denne Nation, Han 

| war 26 Yar gammel og flod ved Regimentet Royale» marines 
| da Mevelutionen udbrød, Med driftig Enthuſiasmus traadde 
han blandt Fedrenelandsforſparernes Rekke. Han ſteeg hur⸗ 
tig og fægtede alerede 1794 ſom Diviſionsgeneral i Slaget 
ved Fleurus og bidrog næfte Aar til Rhinovergangen ved 
Neuwied. J Aaret 1796 anfattes han ved den Armee, ſom 

Jourdan commanderede og udmærkede fig ved flere Lejligheder, 
Derpaa maatte han begive fig til den italienſte Armee. Han 

fik af Bonaparte Befaling at beleire Gradiſta. per gav 
han de ſtorſte Bevifer paa Koldblodighed og Tapperhed. Til 
Belønning for hans Tapperhed valgte Bonaparte han til 
Overbringer af de Faner, han efter Slaget ved Rivoli fendte 
Directoriet, og nævnte ham fom Cen af de Generaler, der 
væfentligft havde bidraget til den italienſte Armees Gæber:- 
Efterat Fredspræliminarierne vare undertegnede i Leoben, 
raſede borgerlige Uroligheder i det ſydlige Frankerig og 
Directoriet udnævnede Bernadotte til Commandant i Mars 
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ſeille for at ſtandſe bem, men han vægrede fig ved af bruge 
fine Vaaben imod fine Medborgere og vendte tilbage til Sia: 
Jien til fin Diviſion. Bernabotte gifkede fig 1793 meb en 
Fatter af Kjøbmanden Clary fr Marſeille, Soſtee til Joſeph 
Bonapartes Gemalinde og blev fenbt ſom Geſandt til det 
wienſke Hof, hvor han dog. et blev længe. Fornærmet ved 
et Opløb, ſom foranledigedes ved den trefarvede Fane over 

”Gefandtffabspalladfet, forlob han Wien, og begav fig over 
Raftavt til Paris. J den nye uebrudte Krig ſtulde Jourdan 
agere mod Erkehertug Carl; under ham bley Bernadotte 
anfat ſom Anforer for en Obfervationsarmee, Man gav 
ham Ordre at gaae over Rhin og indflutte Philipsburg. 
Han var allerede beſtj⸗ftiget med. Forberedelfen til et Bom— 
bardement, da ſildigere Begivenheder hindrede ham i Udferels' 
jen. Under de paafolgende Uheld blev han kaldet til Krigs— 
miniſteriet. Misfornoiet over at Directoriet igjen fratog" 
ham denne vigtige Poft for at fende fam til Armeen, fors; 
langte han fin Afſteed, fom han ogſaa fik, hvorpaa han traf i 
fig tilbage paa Landet. Efter Bonapartes Tilbagekomſt fra 14 
AMWgypten kaldte han ham til det nye oprettede Statsraad il 
eg gav ham Xnførfelen over Veſtarmeen. I Spidſen af den i 
forjagede han de ved Quiberon landede Ænglænder og dem⸗ 
pede de Uroligheder, fom truede af bryde ud, ved Mildhed og Ål 
Mennefkelighed. Efter Lunepillerfreden udnævntes han .til | 
Gefandt i hen nordamerikanſke Friftat, men Udbruddet af en 
nye Krig mod England. hindrede ham i at gaae derhen. 
Det følgende Aar 1-04 fendte ben forſte Gonful ham til Hans | 
nover i Mortiers Sted og hang Mildhed og Uegennyttighed 
evhvervede ham, Hannoveranernes Kjerlighed. Da Benaz= | 
parte blev Keiſer ophøjedes Bernadotte til det franſke Riges 
Maxſchal. Han erholdt tillige Wreslegionens flore Decora⸗ 
tion og blev Chef for ſammes &te Cohorte. Efter Fiendtlig⸗ 
hedernes Udbrud mod Øfterrig, førte Bernadotte fin Armee 
igjennem det Anfpachſte, forenede fig med Bayrerne og bidrog 
væfentlig til Cataſtrophen ved Ulm. J Slaget ved Aufters 
lig dannede Bernadottes Corps Centrum og bød ale den 
rusſiſte Armees Angreb Trods. For at belønne hans Fors 
tjeneſte opheiede Mapoleon ham den ste Juni 1806 til 
Prinds af Ponte &Gorvo. J den derpaa udbrudte 
Krig mod Preuſſen anførte han def førfte. Armeecorps, ryk⸗ 
kede fra Bayreuth ind. i det ſachſiſte Voigtland og afffar 
Grev Tauenziens Corps fra Hovebarmeen. Den 14de Octbr. 
opererede "han fra Dornburg i Myggen af den preusfiffe | 
Yrmee,… forfulgte Bluͤcher til Luͤbeck og nødte ham til at 
capitulere. Han befalede fine Tropper ved denne Leilighed 
at være menneſkelige. Strax efter Capitulationen brød han 
op-til Krigsſtuepladſen i polen og leverebe den 25be Januar 
1807 det blodige Slag ved Mohrungen, hvorveb han ftands 

— 

———— 
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fode Ruſſerne ideres Operationer mod den ſtore Armee. Et 
|Gaar, han havde faaet den zte Juni ved Spangen, hindrede 
ham i at deeltage i laget ved Friebdland. Fra Slutningen 
|af Igo7til.Foraaret 1800 commanderede han den Armee, der 

fl ftod i Mordtytfeland, hvortil ogfaa et ſpanſt Corps unter 
MMarquis de la Momana-hørie. Den Expedition, der var 
Hi beftent mod Sverrig over Sjelland gif overſtyr, og Romana 
Nſeilede bort med den ſtorſte Deel af fine Tropper fra Fyen for 
(lat underfføtte fine Landsmænd 3 Foraaret 1809 udbrad 
paanye en Krig mellem Øfterrig og Frankerig. Ponte Corvo 
anforte den allierede ſachſiſte Armet Han førte tem til 
Wagram, hvor den tilligemed Garden og Vicekongens Corps 
dangede, den anden Referve og fægtede med Udmærkelfe, Da 
Ænglænderine tre uger efter havde beſat Walchern og truede 
Antwerpen, udnævnte Mapoleon ham til Overgeneral ved 
Armeen i Flandern. Hans Virkſomhed ſtandſede Englæns 

il 
" 

i | 

Corvo i fin Families Skjød, deels paa Landet, deels i Paris, 
og her overbragte de fvenffe Geſandter, Generalmajor Grev 
Rofen, Kammerherre Griv Morner og Kammerjunket 

(81 lienffjold, ide førfte Dage af Septbr. 1810 Efterret⸗ 
(ning om hans Udnavnelſe til Thronfølger i Sverrig. Den 
zte Septbr. antog han alerede de formelige Lykonſtninger. 
Moniteuren bekjendtgiorde denne Udnævnelfe to Dage ſildi— 
gere. Grev Mørner ilede tilbage til Sverrig med Prindfeng 
|Gvar, Carl den 13de bekjendtgjorde derpaa Antagellſen for 
Rigsforſamlingen i Orebre, udnævnte Kronprindſen til Rid— 

hvilken Bordighed længe, et havde exiſteert. Zen 2den Octbr. 
| fortod Ponte Corvo Paris, reifte over Gamburg igjennem 

J Helfingeet antog Ponte Corvo ben evangeliſklutherſte 
Religion i den fvenffe Conſul Gføerfetds Huus. Yaan et 

| TvenfÉ Skib blev han berpaa ført over Sundet og landede i 
Helſingborg den 2ode Octbr. og blsv den 3ite foreſtillet Rigs— 
forſamlingen. Den zte Novbr. adopterede Kongen ham; ban 
antog Navnet Carl Johan og aflagde Eed ſom Krenprinds 
og Thronfolger. Hans Søn, Oſcar, fik Titel af. Her» 

|[tug af Sødermanland. Da &ongen blev fyg, overdrog 
han Kronprindſen, med nogen Indſtrenkelſe, Regjeringen, 
fom han kraftigen foreftod .til den 7de Januar 1812, fan 
gjorde meget for Agerdyrkningen, Handelen og Krigsmagten. 
Ved hans Medvirkning udkom det mærkværdige DsÉret af 

|2gde Juli 1812, hvorved de fvenffe Havne aabnedes for alle 
Nationer. Herover begyndte en ftedfe tiltagende Spending 
Imellem Frankerig og Sverrig. Da Krigen uddrød mellem 
Frankerig og. Rusland, erflærede- Sverrig fig for det fiafte 
| Rige, med hvis Keiſer Carl Johan havde havt en Gammenz 

derne og tvang dem til af drage Cort, Siden levede Ponte 

der af Seraphiner-Ordenen og tillige til Generalisſimus, 

Danmark, hvor han, den 18de Octbr. fpifte paa Fredriksberg. 

K Å 
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komſt i Abo (26de Auguſt 18312). Sverrigs Politik forbered ly 
imidlertid Forſigtighed, og Krigserkleringen mod Frankeri 
udkom forſt, da Kronprindſen ankom i Keiſer Alexanders 0. 
Frederik Wilhelms Leier i Trachenberg i Schleſien den 9d 
Juli 1813. Alerede den 18de Mat havde han paataget fif 
Commandoen over den fvenfåe Armee i Tydſtland; hans ſidſt 
berømte Brev til den franſte Keiſer (2ode Marts 1313) va" 
blevet uden Virkning, Sverrig havde allieret fig faftere met 
England, og Rusland. Efter Conferenſen i Tradenbery 
begav Gar! Johan fig til Berlin, hvor han ankom den 2404 
Juli. Under Baabenftilftanden tog ban de Tropper. t Die: 
fyn, fom vare hans Commando, betroede, Derpaa forførede 
Han fig igjen fil Stralfund, hvor han talte med Hertugen all; 
Cumberland og General Moreau. Den inte Auguſt befandilg 
han fig ved Beleiringscorpſet for Sfettin, Carl Zohan havdelf 
faaet Overanførfelen over en Armee, ſom beftod af de rusfiffelg 
&årps von Winzingerode, Woronzow og Gzernitſchef, af det 
engelffe under Walmoden, det preusfiffe under Biilow og dei! 
ſvenfke under Feldtmarſchal Stedingk. Denne Armee. førte!| 
Titel af Rordtydſtlands forenede Armee. Seieren 
ved Großbeeren den 23de Auguſt over Marſchal Oudinot 
reddede Berlin førfte Gang og Seieren over Ney ved Den⸗ 
newitz den ste Geptbr, reddede den anden Gang. De tak—⸗ 
nemmelige Gerlinere ſendte ham en Deputation og beſluttede 
at præge en Medaille med hang Billebe, hvilken han dog fun; 
antog paa den Betingelfe, at Navnene paa de Generaler, 
ſom havde havt Deel i Begivenhederne, derved forevigedes. 
Af Kongen af Preuffen erholdt han Jernkorſets Stororden, 
af Keiferen af Oſterrig den førfte Claſſe af Marias Therefias: 
Ordenen og af Keiferen af Rusland Georgsordenen af førfte 
Claſſe; alerede ved Sammenkomſten i Abo havde han mod⸗ 
taget Alexander Newſti, St. Unna og Andreasordenen. Den 
4be Octbr. gif Kronprindſen ved Roslau over Elben, Den 
18de Octbr. erhvervede han fig nye Hæder og forenede fig den. 
følgende Dag med fine øvrige Allierede i Leipzig. Ders 
paa vendfe han fig mod Davouſt og det danſte Hjelpecorps, 
jkildte diſſe ad, rykkede ind i Holſteen og Schleswig og fatte 
Kongen af Danmark i den Nodvendighed, at ſlutte Freden 
til Kiel ten 14de Januar 1814, hvorved Norge afſtodes til 
Sverrig, ſom derimod aftraadde Danmark fin Andeel af 
Pommern, Derpaa marfdjerede han mod Frankerigs Grend— 
fer, men faa langſomt, at de øvrige Allierede havde afſat 
Napoleon og indſat Ludvig den 18de før hans Ankomſt. 
Han vendte fnart tilbage til Sverrig og rykkede ind i Norge, 
ſom ei vilde erkjende Afftaaelfen og havde udnævnt Prinds 
Chriſtian af Danmark -til Konge. De Svenſkes Angreb, 
forenet med andre Omſtendigheder, tvang dog ſnart Norge 
til underkaſtelſe; der ſammenkaldtes et Storthing, ſom 
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Ebeſtemte Norges Conſtitution, ſom i en hois Henſeende kau 
Hſettes ved Siden af de bedſte i Europa. Kronprindſen har 
ſfſeden nogle Gange været i Norge, ; | 

hl Carli (Giovanni Rinaldo Greve), oafaa undertiden 
efter fin Gemalinde Faldet Carli Rubdi, blev født i April 

720 af en gammel adelig Familie, Alerede i fit 12te Yar 
Mforfæerdigede han et Slags Theaterſtykke, hvilket han i fine 
Rſenere Aar. erindrede fig med Velbehag. Tidlig udvikledes 
Nos ham Lyft til Middelalderens, Antiquiteter, hvormed han 
klforbandt de ſtjonne Videnſtabers Studium. Efterat han 
Malerede i fit 18de War havde udgivet en Afhandling over 
finordlyfet og adſtillige Digte, ſtuderede han véd Univer— 
fi fttetet i Pavia Mathematik, ifær Geometrie, ſamt det graſte, 
hebraiſke og latinffe Sprog, To Xar derpaa optog Akade— 
miet Hecovrati ham til Medlem og fra denne Tid begyndte 
Mhan at blive bekjendt ved fine litteraire Stridigheder med de 
vberomte Alderdomskfendere Fontanini og Muratori. Nu 
[udgav han eftethaanden en Mængde Værter, f. Cr. over 
Ilden gamle og nye Muſik, Afhandling om Argo 
Jnrauternes Tog m. m. I fit 2ide Aar blev han af det 
venetianſte Senat udnævnt til Profeſſor i Aſtronomien og 
Soevidenſkaberne. Nu opkom en ſynderlig Strid mellem 

I ham og Abbed Tartarotti, ſom i et eget Vært vel havde 
nægtet Hexers Tilværelfe, men dog paaſtaget, at man ved 
Djevelens Hjelp kunde blive Troldmand. Carli paatog fig 
at gjendrive hem og blev derfor af Tartarotti beffylde for 
Kjetterie. En Mængde Skribentere toge Deel i denne Strid 
indtil Maffei ved fin Magia annichilata bragte Djeveleng 
Forſvarere fil at tie. Derpaa lod Garli trytfe fine Afhand— 
linger over de Gamles med Taarne forfynede 
Skibe, over de Gamles førfte Forføg i Fords 
beſtrivelſen og geographiffe Korter og et philo- 
ſophiſt Digt i tre Sange med Titel Anthropologie eller 
om Gelffadet, Familieanliggender og Beftyrelfen af 
hang ſtore Formue nødte ham nu til at nedlægge fit Profes— 

| fur i Venedig og begive fig til Iſtrien. Her anvendte han 
| fine Fritimer til at underføge fit Fedrenelands Oldſager og 
beſtrev diſſe førft i fit Værk om Amphitheatreti Vola. 
Herpaa udkom hans to førfte berømte Afhandlinger om 
Mynternes Oprindelſe og Handelen med 
ſamme. Paa diſſe Værfer, faavelſom overhovedet paa det 
gamle og nye Myntvæfens Studium havde Carli forberedet fig 
ved Reifer, en udbredt Correſpondens og koſtbare Underføgels 
ſer. Hans Afhandlinger vare fun Foreløbere for et ftørre 
Værk over Myntvæfenet, hvilket fra 1754 til 1760 udkom 
i tre Dele under Titel: Delle monete, e déell' istitutione 
delle zecche d'italie; dell antico e presente sistema &c, 
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(Om Mynterne, om Penges Indké«relſe i Ita— 
Ifen, deres ældreog nyere Beſtaffenhed, inds 
vortes Verdie og Korbold tilde nuværende 
Mynter fra det romerffe Keiſerdoms Forfald 
til det røde Aarhundred tilNytte for Fyrfter 
09 Privatperſoner). Dette Vært gjorde overalt flor 
Opſigt. Medens dette blev trykket, udgav ban Essai poli» 
tique et economique sur la Toscane, Den tydſte Keiſer 
udnævnte ham derpaa til Praſident ved ben høiefte Handels— 
vet, der oprettedes i Mailand, og hvis Sammenkomſter 
Joſeph aben bed fit Ophold der ſtfenkede fit bøiefte Bifald. 
Han udnæbnte Garli fil geheime Statéraad og Præfident & 
Finautscollegiet i Mailand. Gom Director for Sfuderins 
gerne beffjeftigede han fig næften udelulfende med ben offente 
lige Underviigning og udgav et lille SFrife:" Nye Under 
viigmingsmetbhode for Italiens offentlige 
Skoler, hvorpaa fulgte hang philoſophiſte Værk den frie 
Mand og Hans «merikanſte Breve, Det forſte 
var beſtemt til at giendrive Hobbes,  Rouffeau og Montes⸗ 
quieu.  &ndnu i fin Alderdom beſtfeftigede ban fig med den 
dyriffe Phoſik og Phpſiologie og udgav fit Kagionamentao, 
og fenere, 1788, fit ftøre Vært del) Antichite italiche og 
fin Afhandling over Hukommelſeskunſten. fon 
døde den sæde Febr. 1795. Hand ſamtlige Værter bleve fra 
1784 til ryge udgivne af ham felv i 15 Bind, dog ere de 
amevilante Breve el med f denne Udgave, i 

Carlos (Don), Infant af Spanien, en Son af 
Philip aden og Maria af Portugal var født & Valladolid den 
Zde Jan. 1545. Hang Moder døbe 4 Dage efter hang Føde 
fol. Selv var han fvagelig og bet ene Ween var kortere end 
het andet. Den oberordentlige Eftergivenhed, hvormed ban 
blev opdragen, "forøgede hans Heftighed, Halftarrighed og) 
Hevnajerrighed. Aar 1560 lod Philip ham af de i Toledo 
forfamiede Rigeſtender erklere for Thronfolger og to Aar 
efter ſendte han ham til Wniverfiteret Xlcala de Henarez, É 
det Haab, at Bidenffaberneg Studium fulde formilde hang 
uſtyrlige Charactcer, Et ulykkeligt Tilfælde bragte hang Liv 
i Fare. Han faldt med ad Trappen i bet af Cardinal 
Vimeneg byggede Pallads og ſyntes at være bød, Bel kom 
han ſig igjen, men yrte Dagen efter blev han overfalden af 
en hidſig Feber, ber lod Lægerne fun lidet paab. Kongen, 
fom man gav - Gfterretning herem, ilede ftrar til. fin 
Son, 09, da man erindrede fig at Prindfen havde en ſer— 
heles Poiagtelle for den hellige Oidacius, fom dengang endnu 
ti vov cansniferet, befalede Philip at bringe denne Helliges 
vegemes fé en. bøftidelig Procesfion til bam, Man lagde det 
paa den Syges Seng og bedekkede hang hede Anſigt med det 
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kolde Ligklabe, Prindfenfov ind: da han vangnede sp, Havde 
Feberen forlabt ham, han forlangte at fpile og kom fig, Alle 
troede au paa et Unber, og Philip-anholve om Dikasine'6 
Canonifation,  F det Billebe, ſom ſamtidige Skribenter 
udkaſte af Don Carlos, afvige be meget fra hihanden. Efter 
Rogle forbandt han Wegfjerrighed med er højt Mod, Stolt 
hed og Herſteſyge; efter Andre yndede han bet Blzarre og 
Udfæbvanlige, FTilfælbig Modſtand fatte ham i Forbittrelſe, 
ende Øg Underdanighed formilbebe bam. (Engang gik 
an om Natten igjennem Madrids Gader; af Uforfigtighed 

flog man noget Wand over Hopebet paa ham, ſtrax befalede 
un finer tevfagere at ſtikke Hufet i Brand så myrde alle 

eboerne, Øe begav fig afſted ſom om te vilde adlyde, men 
kom ſtrax tilbage og fagde, at de ei havde vøvet at fuldføre 
Befalingen, fordi det hellige Gaccamente var bragt til en 

Byg i famme Huus, og Carlos ſyntes tilfredbg hermed, Da 
en anden Gang, Sen af hang Kammerherrer, ſom han havde 
tinget efter, el ſtrax kom, greb Prinbſen ham om tivet og 
vilde Eafte ham ud af Bintuet, bvig ei, hane Betfentere vare 
fomne til bed Skriget. Man veed imivtertid ei, hvorvidt 
man før troe be fpanffe Skeibentere, fom ære i Philip en 
Beſthtter af Religionen, mebene. de betragte Don Carlos 
fom en Tilhænger af be oprörſte Calvinifter Nederlandene 
og ifær, fremftille ham fom en Flende af ven hellige Inqui— 
fition. San fortæller, at Don Carlos har overſtrevet en 
tom Bog med den Titel: Løs grandes y admirables vianjes 
del fey Don Filipo, og alle diffe Reifer vare fra Madrid til 
Eſeurial og fra Cjeurial til Mabrid. Pas Congreffen I Chao 
teau Cambrefis taltes ber om Don Carfos'e Formeling med 
Eliſabeth, Heyrik edens Datter, men Philip gik I hane 
Sted og ægtede hende, Man har ſagt, at Don Carlos 
elſtede hende, var igjen elſtet af hende og albrig tilghv fin 
Faber af have berøvet fig hende, Aar 1563 erklærede his 
lip ham for udygtig til Sregjeringen og feb be øfterviaffe Her» 
tuger Mubdbolpb og Ernſt fomme fil Spanlen for at filtre dem 
Thronfolgenn "Don Warleg, fam levede i beftanbig Misfors 
ſtagelſe med fin Fader, beflutteve 1565 at forlabe Spanien 
under Det Paaffub at komme Maltha til Øjelp fom var 
heletret of Goliman aben. Han bavbe bragt 50,000 Dukater 
ſammen og var færdig af reife, ba Ruy Gomes ve Gilva, em 
9 af Kongen og tiltige af Priudfen, forevifte ham et 
alſt Brev fra Bicelongen af Reapel, hvori melbes at Maltha 
var uben Fare, hvilket bevægede bam til at forandre ſin 
Beflutning, 1567, ba Dprøvet i Rederlanbene foruroligede 

hilip, førev Don Gorlos til ahſtillige af Rigets Store, af 
tt var hang Henfiat at gaae til Tybſtland. Han fendte 

(Garcia Albarez Offerio til Sevbilla for at hente 600,000 
Daler og aabenbarede fig for fin Onkel Don JZuan af Oſterrig 

pe 



"4 

126 Car 

ſom tiltalede Bam med Mildhed eg foreſtillede Sam, at te 
flefte Store, ban havde revet til et vilde undlade af aaben» 
bare det for Kongen. Dette ſteede oafaa, eg Don Juan ſelb 
forebragte Kengen hvad Prindſen havde betroet bam. Man 
troer at Don Carlos var rørt over Nederlandernes Ulykke, 
at han var indbudet af dem at færte fig i Spidſen af dem eg 
at denne Man fandt hans Sifald, fordt den var ufædvanlige 
PSitip fontes af tree, at hans Søn vilde flygte fra Spanien 
og gaae fil Nederlandene, Den unge Prinds havde ofte viift 
den heftigſte Lyſt af deltage. t Megjeringen, men Kongen 
viffe fig ſtedſe told og tilbageholden mod, bam, medeng ban 
funtes at føjenfe Hertugen af Alba, Ruy Gomez de Silva, 
Don Juan eg Spinola fin Fortrolighed, Don Carlos fat» 
tede et ugvervindeligt Gad til diffe Mænd. Det var ham 
utaaleligt, at Alba havde erboldt Flandern fom Statholder⸗ 
(ab, bvillet han Havde bedet om for fig ſelv. Beſtemt at 
—* ſig, ſtyrtede han løg paa ham med en Delk, da ban var 
ommen for at tage Afſteed eg Hertugen undgik Døden Fun 

ved fin Styrke og Smidighed. Eſcurials Bygmeſter, Louis 
de Foix, fortalte blandt flere merkverdige Omſtendigheder 
om Don Carlos, Felgende, fem de Thou bar opbevaret. 
Prindſen havde ftedfe under fine Govedpuder fo blotte Sværd, 
to ladte Piſtoler og ved fin Seng adſtillige Seværer og en 
Kaffe fuld af Krudt, Denne overordentlige Mistillid forus 
voligede Philip. Ofte bavde. man hørt Den Carlos beklage 
fig over at hans Fader bavde berodet ham fin Brud. Jule⸗ 
aften Æriftede ban far en Preſt, at ban havde beftuttet at 
dræbe et Menneſte. Dette blev forebragt Kongen,  fom 
udbrød: ”Jeg er den, min Sen vil myrde, men Jeg Fall 
tage Forholdsregler derimod og foretomme ham,” Saaledes 
beſtuttede Pbilip, der var mistænkelig fom REgtemand, merk 
og migtroig for Konge, ulvifelig ſom Fader, af Had eller 
Frygt, Politik eller QOvertroe, fin Sens Undergang. De 
Foir bovdde forfærdiget Prindſen ex egen Indretning, huors 
med han ſtedſe pleiede at luffe fine Dorre. Lan fi Ordre 
et giere dem ubrughare, Hvilfet ban og udførte, faaledes at: 
Prindſen ei mærkede det. Den Carlos laae i en dys Søvn, 
da Greven af &erma den 18de Jan. 1568 førft traadde ind i 
hans Kammer og tyddede alle Vaaben af Veien. Derpaa 
fom Kongen, ledfaget af Ruy Gomez de Gilva, Hertugen af 
Feria og flere Sfore, Don Carlos fov endnu: man væltede 
Ham og, da ban faae Kongen fin Fader, uddred han: ”Jeg 
er dedfens;” og i de£ ban vendte fig til Philip: ”Vil Deres 
Majeffæt ombringe mig? Jeg er ikke fra Forffanden, men 
fortvivlet over Xlt, hoad man foretager med mig.” Derpaa 
befvor han med Taarer de Omftaaende at dræbe ham. ”Jeg 
er iffe kommen“ fvarede derpaa Kongen ”for at ombringe 
Dig, men tugte Dig fem Fader og bringe Dig tilbage til Din 

i 
i 
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Pligt.“ Han befalebe ham derpaa at ſtaage op, berøvede 
ham alle fine Betjente, lod en med Papirer fyldt Kiſte, 
der ſtod under hans Seng borttage, overgav Prindfen til 
fer Adelsmends Bevogtelfe, indſtjerpede dem ei at tabe 
ham af Sinene, hverken tillade ham af fÉrive eller tale med 
nogen, hvorpaa han bortfjernede fig. Prindſens Bevogtere 
Elædede ham i Sorgekleder, man fratog ham Tapeterne, 
Møblerne og felv Sengen og lod ham blot beholde en Ma— 
dradſe. Fuld af Raferie og Fortvivlelfe havde Don Carlos 
under Paaftud af den haarde Vinterkulde ladet antænde en 
ftor Ild, Han ftyrtede fig pludfelig i Flammerne for at 
omkomme deri. Han forføgte ogfaa af dræbe fig ved Hunger, 
Torſt og. ved alt for umaadelig Nydelſe af Spiſe; ban flue 
gede en Diamant for at dræbe fig derved, Man bevetter, at 

. Philip af Prindfeng Papirer ſaae hang Forftaaelfe med 
Mederlandene og tillige fandt en hemmelig Brevverling mele 

- Tem ham og Dronningen. Efterat Philip havde føgt af ret—⸗ 
færdiggjøre fin Opforſel hos Europas mægtigfte Fyrfter og 
havde givet fit Riges Stæter Efterretning om hvad der var 
ffeet, overdrog han Inquifitionen at fælde Dom over Prind— 
ſen. De flefte SÉribenter paaftaae af Don Carlos domtes 
til Døden af denne forhadte Ret, og, at han blev forgiven x 
en Suppe. Andre troe, at Aarerne ere aabnede paa ham & 
et Bad, og andre at han er qualt, men Ferreras og de 
ſpanſte Hiſtorieſtrivere overhovedet. fortælle, at han døde af 
en ondartet Feber, at han modtos Sacramentet med megen 
Fromhed og bad fin Fader om Forladelfe for den ham fore 
voldte Kummer. Selv Tidspunktet for hans Død er vanſtke— 
ligt at beftemme, da man i nogen Tid ſtjulte den, Sane 
ſynligſt beftemmes den til 24 San, 1568,. Saa uvis hans 
Dedsmagde er og maa blive, faa vift er det at Eliſabeth 
døde ſamme Aar, og at en fort Mistanfe falder paa Philip 
for hendes Død. Flere Digtere have brugt Don Carios'g 
Skjebne til Stof for deres tragiffe Arbeider, ſom Schiller, 
Alfieri, Otway og Gampiftron. 

Carlowitz, en ſtor Flekke ved Donau, hørende til 
Ungarn, hvor der 1699 fluttedes en Fred mellem Keiſeren, 
Polen, Rusland, Venedig og Tyrkerne under engelſt og hol— 
landſt Megling. Keiſeren fik det Mefte af hvad Tyrkerne 
før havde eiet af Ungarn, og Floderne Donau, Theiß og 
Maroſch beſtemtes til Grændfen. Polen fiÉ det af Tyrkerne 
fiden 1672. befatte Camintek tilbage; Venedig beholde Alt 
hvad her var erobret i Damaltien og Morea undtagen 
Lepantoz Czaren fluttede fun en togarig Vaabenſtilſtand, 
der ſiden forlængedes paa 30 Aar og beholdt Aſow. 

Carlsbad, en lille aaben Stad i Bøhmen mellem høie 
Bjerge og i en fnæver Dal ved Talpel ſom flyder igjennem 
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den. Den har omtrent 2000 Subbyagere og er berømt af 
fine Sundhedskilder fom aarlig forſamler 6 til 300. Jenner 
feer. De foririnligfte Kilder I Carlsbad ere 1) Sprudel, 
Hovedkilden, der ſkal være opdaget 1319 og efter Sagnet 
af Keiſer Carl 4de, ber forfulgte en Hjort, ſom fprang ned 
fra em høj Klippe, hvorved Kilden gabnedes. Den er. den 
hedeſte af Kilberhe ved Carlsbad; Varmen gaaer i—Xlminz 
delighed til 1659 Fabrenheit. 2) Neubrunnen, hvis Vand 
er mindre hedt. De herboende Indbyggere giore fortreffez 
ligt Staal- og Jernarbeide. ; 

Carlskrona, en ſmuk Stab med en fortræffelig Havn 
ved Hſterſsſen i Landfſkabet Blekingen, bygget af Carl den 
Tite, Den hele ſpenſte Flaade kan ligge ſikker i Hovnen, 
hois Indlob beſtyttes af to Citadeller. Staden, har 12,000 

. Sndb., der drive en betydelig Handel med Tjære, Bræder, 
Potaſke, Tobak og Marmor, 

Cavlsunhe, Refidenfen i Storhertugdømmet Baden, 
en aaben, men regelmæsfig bygget Stad med et Slot, fra 
Hvilket 32 Alleer gaae igjennem Skoven og. 9 udgfore Stadens 
Hovedgader. Foliémængden beløber fig til 10,500; ter finz 
deg et Gymnaſium illuftre, mærkværdige Kunſt- sg Natu— 

taliefamlinger, Kunſtverkſteder 200 Den blev bygget af 
Markgreven Carl Wilhelm, førft ſom Jagtſlot, derpaa ſom 
Reſidens for Storſtedelen af Tree. Den 1811 afdode Stor⸗ 
hertug forſtjonnede og udvidede den betydeligt, Den ferſte 
Plan er vel beholtt, men et gandſte udført 5 thi efter ſamme 
ffulde Reſidentsflottet med begge fine Sidefloie og -ffjønne 
Haver banne Stadens Centrum og derfra udgaage 32 Gader 
til: alle Gider. Men Tun Ni af diffe Gader ere virkelig ” 
udførte, - De øvrige betegnes ved ſtore Poppelalleer 

Carvrmagnale, var i Revslutionens Tid en republi⸗— 
kanſt Dands hos be Franſke, der ledſagedes af Sang. San— 
gen begynder: Madame Veto avoit promis &c. Dens Op⸗ 
tinbelfe indtræffer paa den Tid Folket var faa opbragt over 
Vetoretten og da Schweitzergardens Nedſabling fandt Sted. 
Denne Benævnelfe, ter fandfynligviis ev kommen af den 
piemonteſiſte Stad Carmagnola, blev meget brugelig i det 
daglige- Liv, Derfor kaldte man enhver Borger Carmag— 
hol, der var færdig til at opofre ſit Liv for det dengang 
faa forgudede Frihedsphantom. Petits Carmagnoles kaldes 
i Patis de ſmage Betjente, formodentlig af famme Stad. - 

Carmeliter, fee Ordens 

Carmontelle, berømt af ſine proverhes dramati- 
ques var født i Paris 1717 og døde der 1806, Han vas 
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Forelceſer og Ordonnatenr des fetes hos Hertugen af Orleans 
Carmontelles Frugtbarhed var ligefaa overordentlig ſom 
hans Lethed. Foruden hvad der er frylt paaftaaer man at 
han har efterladi Haandftrifter til mere end 100 Bind. Med 
det. Talent at ſtrive forbandt Carmontelle bet at male, Han 
har faget Portraiter af næften alle berømte Perfoner i fin Tid; 
til fin egen Fornøjelfe malede han og Transparenter, det 
vare øver hundrede Fod lange og vifte en Rakke af Scener, 
naar man rullebe dem op. Trykt har Man af ham: Prover- 
bes dramatiques 6 Vol, 17638; hvilken han ſiden forøgede 
med 2 Bind, dg efter hans Osd udfom endnu to; Theatre 
du PrineøClenerzow 2 Vol.; Thatre de Campagne 4 Vol, ; 
Le duc d”Aruay; -Triomphe de Pamour &c., tv Romauer; 
L'akbé du platre og Convérsation des gens du monde dans 

tous les tems de l'année. 

… Carmofere, af det nordiſte Ord Karm, Rand, at 
indfatte en ſtorre WÉdelfteen med mindre. : 

Carnation, i Malerkunſten Fremſtilling af de ube— 
dekkede Deles 

Carneades fra Cyrene, Stifter af det nycre eller 
tredie Akademie, var fodt ved Mar 219 før Chriſti Fodſel. 
Sokrates havde heldigen beſtridt den dogmatifte Philoſophie 
ved mild Spotten og overbeviſende Dialektik. Iſtedet for at 
opſtille en Levebygning, havde han beftræbt fig, for at udbrede 
en ædel og ophoiet pracrig Moral. Samme ane havde 
Plato betraadt. Urcefilaus, Stifter af det andet Aka— 
demie føgte at kuldkaſte Grundvolden til enhver Theorie oeb 
åt paaftaae der ingen Sandheder gaves, Fra denne Lære 
afveeg Carneades egentlig ikke. Underføge vi Begges Menine 
ger ſaaledes ſom Cicero har overleveret os dem, finde 
vi, at de i det Hele ere ve ſamme, Arceſilaus ſagde: ”Der 
gives ingen Sandhed.“ Earneades: ”Man Éan ef erkjende 
den,” Større ForØjel var der imellem diſſe td Philoſophers 
perſonlige Characteer. Arcefilaus, ſom opkaſtede Tvivl om 
Alt, udſatte fig for den Spot, fon blev Pyrrhoniſterne til 
"Del. Carneades ſtottede fig mere paa Sandſynligheden, ſom 
maatte afgjere' Gagen. Han tillod ten Viſe af formode, fun 
maatte han ri fælde afgjørenbe Dom, Hans Rygte er for— 
nemmelig grundet påa hang gjendrivende Veltalenhed, form 
han ftedfe anvendte til af omſtede Sætninger og udbrede 
Tvivl, Han-rettede ifær fine frygtelige Angreb mod Stoi> 
Terne; han tiiſtod felv, at han uden Chryfip ei var bleven 
hvad han var. Her er ét Talen om Stoifernes Moral, men 
om deres philoſophiſte od phyſiſte Dogmer. Han vifte dem 
det Urimelige i deres Religionsfætninger og tilintetgjorde 

* 
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derved Polytheismen. Han erklæerede fig mod Oraklerne veb 
at modſette dem Menneſtkenes frie Billie. Gan beſtreed Stois 
kernes og Peripatetikernes Synsmaøde af det høiefte Gode. " 
De førfte fagde, at den heieſte Lykſalighed beſtod i at leve 
overeensftemmende med Naturens Harnionie, og at alle uds 
vortes Fordele, der ei ſtjenkede nogen ſand Lytte, ei burde 
eftertragtes; Peripatetikerne og det ældre Akademie fatte den 
hoieſte Lylſalighed i en anftændig Nydelſe af de Ting, ſom 
ere de førfte efter Naturens Orden og anvifte de materielle 
Goder en lavere Rang, Carneades vifte dem at deres Strid 
kun beſtod + Ord, da begge kom overeens om, at de mates 

rielle Fortrin vare uveſentlige. For ei at modfige fig felv og 
undgaag den Fare at paaftaae noget poſitivt indhyllede Han 
fig i én ubeftemt Definition, og ſagde, at det hoieſte Gode 
heftaaer deri at leve - overeensftemmende med” Matureng 
Gtundfætninger 5; hvilket er det ſamme ſom at ajøre frie 
Brug af fine Evner. Da Athenienſerne havde plynbret Star 
den Oropus og vare dømte fil en Mulkt af 500 Talenter, 
fenbte de Carneades, Stoikeren Diogenes og Veripatetiteren 
Critelaug fil Rom fer at bede om Eftergivelſe. Medens 
Sagen var for i Senatet fremtraadde Philoſopherne offent⸗ 
Lig for at viſe deres Færdighed i ſtarpſindige og kunſtige 
Taler. Carneades holdt blandt andet to Taler, den ene for, 
den anden mod Retféerdigheden. Den romerſke Ungdom 
ſtrommede fil, forbauſet over en Kunſt, ten ei havde noget 
Begreb om, faa Cato den ældre blev urolig derover og ſtyndte 
paa Raadet, fnart at afgjøre Sagen for at man kunde blive 
af med ſaadanne Sjefter, der formagede at overtale til Alt 
og ſorvirrede Gemytterne. Det lader til ſom Carneades ſelv 
ei hat revet Moyet, men Clitomachus, hang Diſcipel og 
Efterfølger vedblev hans Lære, Han naaede en Alder af 
go Aar; man fætter hans Dødgaar i den 162de Olympiade. 
fan var faa flittig og fordybet i fine Studier, af en Pige 
maatte erindre ham om, naar han, ſtulde ſpiſe. Denne Pige 
var tillige hans Elſktede. Engang overraffede Han hende 
med fin Diſcipel Mentor, Dennegang fireed Ben ei om 
Sandſynligheb eller Ubegtibelighed, men fandt det meget viſt 
og begribeligt hvad hans Sine vifte ham. Man har føls 
gende Udfagn af ham: ”RideFunften er det enefte unge Fyrſter 
lære noiagtigt; bereg andre Lærere ſmigre dem; de, der bry⸗ 

des med dem lade fig fafte omkuld, men en Left afkaſter uden 
Korfjel den Ukyndige, enten han er fornem eller ringe, rig 
eller fattig.” Han fagde cgfea:-”Om man hemmelig vidfte, 
at en Fiende vilde fætte fig paa et Sted, Hvor en Slange 
[aae ſtjult, maatte man advare ham, om og Ingen kunde 
faae at vide man havde tiet.” — Der gaves og en Cricurger 
og en Elegiedigter sed Navn Carneades ; 
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Carneol, een med Chalcedonen nær beflægtet Kieſel⸗ 
art. Hovedfarven er rød, men den. faber fig undertiden £ 
det Voxgule og undertiden i ben mørtefte Granatfarve. 
Ligefom arven er og WØjennemfigtigheden og Laardheden 
meget forſt jellig. Arabien leverer de bedſte Carneoler, 

Carneval, eller Carnaval, er (i Kirkeſproget) 
Tiden fra Hellig tre Kongers Feſt til Begyndelſen af Faſten. 
J de catholffe Lande anftiller man i denne Tid ſtore Lyftige 
heder og Feſter for af holde fig fgadesløs mob. det. tilftundende 
Savn i Faften. Fortrinlig berømt i Stalien er Carneva— 
let i Venedig ogCarnevaleti Rom," Det førfte 
er den længfte af alle europæitfe Feſter. Det begynder altid 
med Juul: Lyſtighederne beftaae af Skueſpil, Redouter, 
Forlyftelfer paa Marcuspladſen, og undertiden ved fremmede 
Fyrſters Ankomſt Regatta eller Veddelob i Baade. Redou— 
terne, paa hvilke" forhen Hazardſpillene var Hovedfagen, 

"håve, meget tabt fig fiben diffe bleve forbudne 7774. Dette 
Forbud. bevirkede endog at Carnevalet næfte Aar fun blev 
lidet beføgt af Fremmede. Men, da Spil blev forbudet over 

hele Statien tom Carnevalet i fin gamle Anfeelfe, Der 
gaves desuden et andet Garneval, den, venetianſte 
Meſſe, ſom ogfaa heed Himmelfarts- og Bucentaurfeſten, 
fordi det fæbvanligt begynder ved Chriſti Himmelfarts Dag, 
og, fordi man dermed forbandt Dogens Formæling med det 
adriatifte Hav. Det varede 14 Dage, bog maatte der ei bæres 
Charakteermaſke; men blot venetianſte Dominoer. Carne— 
valet i. Rom, ſom Goͤthe har givet en fortræffelig Beſtri— 
velfe over, varer fun 8 Dage og beftaaer fortrinlig i Maſte— 
en og Veddelsb. Nu er Politiet mere ſtrengt derved end 
orhen. 

Carnot (C. %. M.), ev født i Nolay i Burgund 
den 13de Mai 1753 af en gammel borgerlig Familie. Hans 
Fader der ei beſad fynderlig Formue, practiferede ſom Xdz 
vokat. Han blev tidligt anfat ved Geniecorpſet (Ingenieu— 
rerne), erhvervede fig udbredte Kundſkaber og ſteeg ved 
Prindſen af Condés Gunſt. Siden udgav ban mathematiſte 
Forſog, der bevirkede hans Optagelſe i abdſtillige lærde Sel— 
ſtaber. I Begyndelfen af Revolutisuen var ban Ingenieur— 
Capitain, "Han udnævntes til Deputeret i Septbr. 179% 
og gav. fig Hær af med Forretninger, ſom angik Militairz 
væfenet. Han foreflog Forfærdigelfen af 300,000 Piker til 
Sansculotternes Bevæbning, Gom Medlem af Conventet 
voterede fan for Ludvigs Død,” blev derpaa i Marts 1793 

endt til Nordarmeen, hvor han paa Kamppladſen afſatte 
General Gratien, fordi hen var vegen for Fienden og ftil= 
lede ſig ſeld i Spidſen af, Solonnerne, Bed fin Tilbagekomſt 

J 2 
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"fil Paris blev han Medlem af Velferdscommisſionen ſom 
i Gonventetg Navn førte, Regjeringen. Nu begyndte Carnots 
ftore Indflydelſe paa de militaire Operationer. J Befiddelfe 
af alle de Planer der vare nedlagde i Archiverne fra Ludvig 
14des Tid, ledede han de franſte Armeers Foretagender— 
Efter Mobespierres Fald blev han adſtillige Gange anklaget, 
men frikfendt. Ved Oprettelſen af Directoriet blev'han ſnart 
optaget deri od havde en Tid temmelig Indflydelſe; men 
Barras fratog ham Krigsminiſteriets Portefeuille, og fra den 
Tid var han dennes hemmelige Fiende. 1707 dannede der 
fig et Partie i Raadet mod Birectorerne, hvilket han føgte 
at betjene fig af for at fiyrte fin Modſtander; men be, ſom 
ſtrebte mod et andet Maal, lobe fig ci ſtuffe, han derimod 
blev ſtuffet af Lareveilliere, ſom ſyntes at gade over paa 
hans Gide, men pludſelig flog fig til hang Fiender og hjalp 
til af indvikle Gam i Proſcriptionen af 18de Fructidor. Han 

; undgik Deportation ved fin Flugt til Tydſtland, hvor han 
udgav ef Vært over fin Opfscſel. Diffe Memoirer bleve 
Læfte med Begjerlighed £ Paris af Directoriets Fiender og 
det lykkedes Carnot ved at opdage fine forrige Collegers 
Skjendigheder, at bidrage til deres Fald, ſom paafulgte den - 
18de Juni 1799. Cfter den 18de Brumaire blev Garnof 
Faldet tilbage til Frankerig og udnævntes i April 1800 til 
Krigsminiſter. Dog beklodede han ei denne Poſt længe. 
Han trak fig tilbage i fin Families Skjød, men blev den ode 
Marts 1802 faldet til Tribunatet. Han vifte ſamme Ubsie⸗ 
lighed og fulgte ſamme Grundſetninger, ſom forben havde 
udmærket ham, modſatte fig flere Gange Regfſeringens Syns⸗ 
maade, voterede alene mod Gonfulværdigheden paa” Livstid 
og talede ligeledes mod Kelſerverdigheden. Dog blev han t ' 
Tribunatet til ſammes Ovhævelfe, fik Penſion ſom afgaaet 
Miniſter og udgav adfkillige indholdsrige militære Værker. 
Ved Bourbonnernes Tilbagekomſt har han maattet forlade 
Franbderig. 

Caro (Annibale), Een af de berømtefte italienſke Skri⸗ 
bentere i det 16de Aarhundred, var født 1507 i Citta nuova i | 
Mark Ancona. Da han i fin Ungdom var nødt til at give | 
iinderviigning i de forſte Begyndelſesgrunde i Videnſkaberne, 
gjorde Ludovico Gaddi, en rig Florentiner ham til Lærer for | 
fine Børn, fiden til fin Sekreteer og ffaffede ham rige Pre⸗ 

3 bender. Card blev i. diffe Forhold til 1543 da hans Prins | 
Cipal døde. Han fraadde derpaa med ſamme Zitel i Tje⸗ 
nefte hoo Pietro Ludovico, Farueſe, ſom hans Fader Paul 3 | 
T545 ophoiede til Hertug i Parma og Piacenza. Denne Faa | 
milies Yndeft fRaffede Caro Midler i Hænderne til at tilfitdes 
ftille fin Lyſt at ſamle Antiker og Medailler. Hans Samling 
Fan ſammenlignes med de berømtefte Antiquarers. Det toſcan⸗ | 
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ſte Sprog var hang Hovedſtudium og Rygtet om hang rene 
Stiil i Vers og Proſa udbredede fig over hele Italien, men 
Embedsforretninger drog ham ofte fra hang litterære Arbei⸗ 
der, Caro blev flere Gange fendt til Keifer Carl den zte, 
og havde ifinte at forlade en Tjeneſte, ſom Fyrſtens Luner. 
og Laſter gjorte ubehagelig, ba denne blev myrdet i Pias 
cenza. Han ſeld var i nogen Fare, flygtede endelig til 
Parma oß blev der optagen med Venſtab af den nye Hertug 
Ottavio Farnefe. Begge Cardinalerne, Ranucio og Alegs 
fandro, Ottaviog Brødre, ubnævnte. ham efter hinanden til 
deres Sekreteer og i den Sidſtes Tjenefte ftod han fra 1548 
til fin Død. Ved Cardinalens Yndeft erholdt han ikke alene 
flere Præbender, men han traadde og i den hellige Johannes 
af Jeruſalems Orden og fif de?paa to rige Commender. 
Men Alt dette blev en Kilde for ham til adſtillige Proceſſer, 
hvilke forenede med de Summer, Tyrkekrigen koſtede ham, 
betydelig formindſtede hans Indkomſter. Han blev endog 

"2358 med alle. de andre Riddere kaldet til Maltha. Caro 
var paa ſamme id indviklet "i en Krig af et andet Slags 
med ten berømte Critiker Caſtelvetro, der med Strenghed 
havde bedomt et Digt af ham, Den fornærmete Digter 
fvarede med SBitterhed og foranledigede derved en lang Strid, 
i hvilken Fordelen ei var paa hang Side, Men, fom bet 
fynes ei uden Grund, beſthldes Caro for den endhu ftørre ” 
Ubillighed at have anflaget fin Modftander for Inquiſitionen 
og bevirket hans Forviisning, Efterat han i Parma havde 
udgivet fin Apologie begav han fig alerede gammel og plaget 
af Podagra til Mom, hvilket Han forlod i den ffjønne. Aars— 

tid for at beboe et Landfied i Fraſcati. Han var her beſtjef⸗ 
tigef med en almindelig Udgave af fine Varker, da han, 
| om nu var fuldkommen frie, fattede den Plan at ſtrive et 
epiſt Digt. Gom en Forøvelfe i den epiffe Stiil foretog han 

fig en Overfættelfe af Wneiben triimfrie Vers; et Arbeid, 
der fnart faaledeg fengſtede ham at han opaav fin førfte 

| plan, Han fuldendte lykkelig denne Overfættelfe, fom er et 
Meſterſtykke i bet italienſte Sprog, Wed hans Tilbagekomwſt 
til Rom blev han fyg og bøde 1566. Selv udgav han fin 
Apologie tilligemed nogle Satirer og bidende Sonetter, des—⸗ 

uden La Fich&éide og La Diceria dé nasi, eh Skjemtetale til 
Leoni af Anconas ftore Hæfe. Begge diſſe Verker bleve op- 
tagne med. ftort Bifald. Efter hans Død udkom hans 
Eneide, en Qverfættelfe af Longus og Ariſtoteles's Rheto— 
rik, videre hang Kime og hans Lettere, Ligeſom hans 
Digte udmærke fig ved Elegans, ſaaledes ere hans Breve 
Monſtre paa en Fjøn italienſt Stiil. 

Carolina, fee den nordamerikanſke Friſtat. 
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Carouſſel kaldes et Ridderſpil, ſom foretages til 
Vogns eller Heſt med Veddekforen og Vedderiden og er en 
Levning af de gamle Turneringer. De holdes underkiden ved 
fyrſtelige Hoffer af Hoſcavalererne og andre Perſoner af høi 
Rang, og Seterherrerne befcantfes af Damerne. i 

Carpatherne, elev de carpathiſte Bjerge, en 
Korfættelfe af Klempebjergene, men langt høiere end diffe. 
Garpatherne begynde i Ungarn ovenfor Presburg, frille 
Maͤhren, Schleſien og Gallizien fra Ungarn, indſlutte Sieben— 
buͤrgen og tabe ſig i Tyrkiet. Tildeels indeholde diſſe 
Bjerge en Mængde æble og andre Metaller og Galt. 

Carvzow, Mavnet paa en Familie, fom hat frems 
bragt mange berømte Zuriſter. Benedikt Carpzow vår 
født. i Mark Brandenburg 1565, ſtuderede i Frankfurt an der 
Oder on andre berømte liniverfiteter, Greven af Blanfens 
burg gjorde ham fiden til. fin Kanzler, men tillod ham dog 
derfor af modtage et Profeſſur i Wittenberg. Her døde han 
1624. Hans 6 Sonner udmarkede fig deels ſom Juriſter, 
deels ſom Theologer og bekledede vigtige Embeder. 

Caracci, Navnet paa en berømt Malerfamilie. 
Lodovico Caracci var født 1555 i Bologna. IF en Alder 
af 15 Aar ſyntes han mere duelig fil at rive Farverne end 
til at bruge dem mød Indſigt. Hans Lærere føgte at faae 

… ham til af forlade Malerkunſten, og hans £anafomfed paa— 
drog ham af hans Meddiſcipler Tilnavn af et Bvæg. Dog 
var denne Langſomhed ei Følge af en indſtrenket Aand. Han 
havde Afſtye for alt hvad der var Idealt og ftræbte alene 
efter Naturen. Han vilde gjore fig Regnſtab for enhver 
Streg. Uden at lade fig afffrætte af fine Læreres Dom, gik 
han til Florents, ftuderere der Andreas del Sarto og udbad 
ſig Pasfignanos Underviisning. De PPR: Malere paa 
Denne Tid efterlignede Correggio og hans Skole; dette beve— 
gede Garracci at gaae til Parma; fiden vendte han tilbage | 
til Bologna, overtalete fine Fættre Agoſtino og Annibale | 
Carracci at opoffre fig til Malerkunſten. De arbeidete ders 
pan forenede og begyndte at erhverve fig et Navn, men der 
øpftod et ſtort Partie imod dem, faa de nær havde tabt Mo— 

. Det. Dog opmuntrede Annibale dem til af gjendrive deres 
Fienders Angreb ved fortrinlige Urbeider. Lodovico ftiftede 
derpaa et Malerakademie i Bologna, fom han kaldte Aca- 
demia digli Incamminati. "Som førfte Grundfætning antog 
han, at man ſtal forene Naturens Jagttagelſe med Efter⸗ 
Ligning af de bedſte Meftre. Snart gav han et Exempel 
pac denne Grundfætning i Johannes den Ooberes Spaadom, 
hvor han i enkelte Figurer efterlignede Raphaels, Zitians 
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og Tintorets Stiil. Han er en Meſter i architectoniſte Frems 
ſtilinger og Tegning; overhovedet var ban meget grundig i 
alle Maleriets Defe, Man dadler ham at han forſomte Ans 
tifernes Studium; hans Colorit var heller ikke god, hvilket 
nogle tilfÆrive den Jilferdighed, hvormed han arbeidede og 
ſom ci tillod. ham aft bade Farverne tilbørlig torres. Han, døde 
2619 noſten i FZattigbom. Agoſtino Carvrracci var født 1558 
i Bologna... Han var beſtemt til Guldſmed, men hans Fæt- 
ter overtalte ham til at blive Maler. Han beſtjeftigede 
fig ogfan med Kobberſtikkerkunſten, hvortil Aarſagen giver et 
fordeelagtigt Begreb om hans blide Gharacteer, Da han 
nemlig ved en. Pramieudſettelſe var bleven foretrukket fin 
Broder Annibal og hans herlige Malerie, den hellige Hie— 
ronymus's Cummunion havde' "erhvervet ham det almine 
deligſte Bifald, blev Broderen misundelig og føgte at over— 
tale ham til heler at give fig af meb Kobberſtikkerkunſten, 
hoilket fan af godmodig BVelvillighed mod fin Broder gjorde« 
Giden fulgte han fin Broder til Mom, hjalp ham i fine Arbei— 
ber ved ver farnefiſke Gallerie og bibragte ham adſtillige af 
de poetiſte Ideer, man her finder, Da det Rygte udbrededes, 
at Kobberſtikkeren arbridede bedre end Maleren, fjernede 
Annibale fin Broder fra fig. Agoſtine begav fig fil Hertugen 
af Parmas Hof og malede her i en Sal, den himmelſte, den 
jordiſke og ben lave Kjerlighed. Der manglede endnu en 
Figur, da Agoftino, ſpœokket ved umaadeligt Arbeide, døde 
1601. For det af ham og hang Fætter ftiftede Akademie ti 
Bologna, forfattede han em Afhandling over Perfpectivet, 
fom han felv opiyfte, — Gom Kobberſtikker fortjener han ſtor 
Roes. — Annibale Carracci, vat født 1560 i Bologna. 

- Han arbeidede i Begyndelſen hos fin Fader, ſom var Stræs 
ber; men paa fin Fætter Lodovices Opmuntring, lærte han 
at tegne og gjorde betydelige Fremſtridt. Hen forfærdigede 
Endeel omhyggelige Copier efter Correggio, Titian og Paul 
Veroneſe. De førfte betydelige. Verker han leverede, tilliges 

meb fin Broder og Fætter, blebe ſtrengt dadlede; han ved⸗ 
blev desuagtet at arbeide paa ftore Verker. J Akademiet ti 
Bologna foredrog han Reglerne for Figurernes Anordning 
od Fordeling. Annibale gjorde fig korſt befjendt ved fin bel 
lige Rochus, fom nu er i Dresden. Kort derpaa blev hen 
Xaldet til Rom, Man overdrog ham at pryde Galleriet i 

det farnefiffe Pallads med Malerier. Det hele Arbeid aans 
dede en antik Elegans og Raphaels hele Ynde. Pousſin domte 
at fra Raphaels Tid intet Bedre var componeret. Der gives 
i Bologna Liebhabere, ſom foretrælfe Lodovico' for Annibale, 
men- Udlandet erfjendte ham for den ftørfte blandt Carraccis 
Familie. Gan havde den meet ophoiede Aand og hans 
Maneer er niere veltalende og ædel. Hun dede 1609 af Kum⸗ 
mer over Cardinal Farneſes Utaknemmelighed, ſom betalte 
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"Hang 20aarige Arbeid i hans Pallads med 500 Guldbaler, 
og blev begravet ved Raphaels Side i Pantheonskirken i Rom, 

Carrier (Jean Vaptiſte), føbt 1754 i Volai ved 
Uurillac. 1 Oper-Auvergne, var en ubefjendt Procurator da 
Revotutionen tudbrøv, J Aaret 1792 traadde han ſom Depu— 
feret i Nationalconventet. Han bidrog til Oprettelſen af 
Revolutionstribunalet den 1ode Marts 1793 og udviklede den 
meeſt rafende Fver i at forfølge og profcribere. Han havde 
hørt, at Frankerig var alf for befolfet for den republikanfke 
Regjeringsform; han var derfor af den Mening, man maatte 
formindſte Folkemengden. Engang yttrede han paa et Caf⸗ 
fohuus, at, i der mindfte + af Frankerigs Beboere maatte 
tilintetgjores Han voterede for Ludvig 16des Ded, var Een 
af de førfte, der fordrede Hertugen af Orleans arreſteret og 
virkede mægtig msd til Revolutionen af Zute Mai. Efterat 
han førft var fenet til Normandiet, hvor de moderate 
Patrioter fra de veſtlige Provindfer havde forføgt at forfvare 
fig vet en Opſtand, Eom han den gde Octbr. 1793 til Rantes. 

Borgerkrigen ftod dengang i fuld Flamme; Carrier havde 
Seere at anvende hurtigere, almindeligere og kraftigere 
Midler til dens Tiltatetgjørelfe end hidtil var ſteet, og han 
forſomte ei at udføre denne Befaling: — Bed. hans Ankomſt 
var Nantes allerede et Bytte for flere raſende Mennefſter. 
Carrier ſamlede dem omkring fig og de opmuntrede hverandre 
til de meer erempelløfe Gruſomheder. Fengſlerne vare 
alerebe fulde; Vendeernes Nederlag ved Savenay forøgede de 
Fangnes Tal og opflammede endnu mere Carriers og hans 
Medhjelperes Rafen. Daglig henrettedes en Mængde over» 
ilt Forbomte; men Carrier fandt denne Fremgangsmaade 
endnu for langſom. Haa foreflog derfor Vedkommende, at 
tilintetgjøre de Fangne en Masse og udførte dette Forflag, 
trods flere af hang Agenters levende Modſtand. Den sde 
Novbr. lod han 94 Præfter,. under Paaffud. at transportere 
Dem, bringe paa ef Skib, hvis Bund kunde aabnes, og de 
bleve drufnede om Natten. Denne Afſktyelighed blev daglig 
gjentaget, Man Ealdte denne Henrettelſe Noyader. Cacrier 
felv gav dem Navn af Baignader og Deportationg verticales. 
Til udførelfen af famme, havde han organiſeret en Bande, 
ſom han kaldte Compagnie Marat. Conventet bifaldt diſſe 
Voldſomheder og opmuntrede derved Carrier end mere, Ze 
SMenneffer, Fouquet og Lamberty, fif Ordre at henrette de 
Fangne udømte En ſtor Bygning, Faldet L'Entrepot, 
tjente fil at modtage de til Døden indviede Slagtofre af 
enhver Stand og Rjøn, Hver Aften bleve de herfra bragte 
påa Barker, Man bandt to og to ſammen og ſtyrtede dem 
under Sabelhug og Bajonetſtik Vandet, Deres djavelſte 
Bodler fandt Forusielſe i at binde en Yngling og Pige ſam⸗ 

—— 
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men og gave denne Dødgmaade Navn af republikanſke Mgte⸗ 
ſkaber Desusen bleve 500 og flere Fangne daglig fuſtlerede 
i Gtenbrutene ved Sigans; man regner at 15,000 Memineſtker 
ſaaledes omkom. Loires Bredder vare bedekkede med: Lig og 
Flodens Band var faa fordærvet, at man forbød at drikke 
det. Tillige plagedes Staden af Hungersnod og fmitfomme . 

Sygdomme. Da Robespierre nogle Maaneder før fit Fald 
shavde i Ginde at gjere Ende paa Skrakregjeringen og kaſte 
Skylden derfor paa fine Colleger, kaldte han Carrier tilbage 
og misbilligede hang Opforſel. Denne tog igien fin Plade i 

Gonventet, og hævede fin Stemme heit, hvergang en blobig 
Forholbsregel blev foreſlaget. Den 9de Thermidor kom, og 
de, ſom triumpherede over Robespjerre gjorde en Ende pag 
Bloͤdsudgydelſen. En almindelig Stemme hovede fig nu mod 
bem, ſom meeft havde bidraget til) hine Gruſomheder; alles 
Forbandelfer traf Carrier og tenftemmig fordrede man hang 
Hoved. Klagerne vare mangfoldige og fÉræltelige; Conven— 
tets⸗Generalſekreteer blev fendt el Nanteg og bragte to af 
Carrier undertegnede Befalinger at lade guillotinere z0 til 
6o Menneſter udømte, tilbage med fig. Nu blev han ftillet 
for Revolutionstribunalet. Forgjeves fagde han, at han havde 
handlet efter Conventets Befaling, at det ſamme var ſteet i 
andre Provineſer, at Conventet fordømte fig felv-i ham; efter 
to Maaneder, i hvilke hans Forbrydelfer vare beviſte ved en 
Mængde Vidner, dømtes han til Døden. Den 1åde Decbr. 
1794 leed han den med Standhaftighed og paaſtod til,fit fidfte 
SDicblit fn uſtyldighed; oa viſt nok vare mange af dem, der 
fordømte ham, ligefaa fyldige ſom han. . 

—Carronader, er et Slags, i England opfundne, 
Kanoner, kortere end de ſedvanlige. De bruges til Soes, 
men kunne ei flyde: faa langt fom de andre, 

Carſtens (Asmus Fizcob), var født i St. Juͤrgen 
bed Schleswig 17354 og døde i Rom 1798. Alerede medens 
han gif i Skolen, beſtjeftigede han fig med at aftegne de 
flette Billeder, han fandt i fine Efoletøger, Hang Moder 
gav ham ben førfte Unterviisning i Tegning og hans File 
bøielighed for Malerkunſten forøgedes hos ham ved Betragt— 
ningen af Ovens Malerier. Begijerlig efter at fee de ſtore 

Meſteres Gr cker, fom han Fun kjendte af Navn, forlod han den 
Kiebmands Huus, hos hvem han fkulde lære Handelen og gi 
til Kjøbenhavn. De Malezier og Statuer, han fer ſaage, 
giorde det meeft levende Indtryk paa ham; han ofrede hele 
Dage til dereg Betragtning. Hans førfte Stykke var Aſchy— 
lus's Død, hvilket forffaffede ham Grev Moltkes Underftørs 
tells. Dog faae Garftens fig nødt fil at male Partraiter 
før at erhverve fig Underholdning, — Han blev nu optaget 
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blandt Akademiets Cfever og den berømte Abildgaard ønifede 
af fage ham til fin Difcipel, men hane Kjerlighed til Uaf— 
hængighed var faa for, at ban ei vilde træde ind i dette Fors 
hold, ja han gik faa vidt, at, da Sølvmedaillen blev han tils 
kjendt, vilde han ei modtage den, fordi den ci håvde faaet 
Guldmedaillen ſom havde fortjent den: Carſtens blev derfor 
udftødt af Akademiet, dog opfordrede Profeſſorerne ham at 
concurrere det følgende Aar ved Udſtillingen og gave ham 
Haab om en Penfion og Zilladelfe at reiſe til Rom. Carſtens 
ſrarede, af han ogſaa uden den havde ifinde at beføge Mom. 
7783 begav han fig ogſaa paa Beien i Selfgab med Cen af 
- fine. Brodre, ſom ban havde lært Tegning. Han opholdt fig 
nogen Zid i Mantua og Maitland, men uden. Geffyttelfe og 
Hielpemidler og. ſels uden at forſtage Sproget, faae ban. fig 
nodt fil at vende tilbage. Han reiſte igjennem Zuͤrich, hvor 
han faae Lavater og Gesner, og kom til Luͤbeck, hvor han 5 
Aar ledede af at portraitere. Hans Reiſe Havde imidlertid 
ei vævet unyttig. - Han hade feet Schweitz, Julio Romanos 
og Leonardo da Vincis Varker og var bleven beriget med. 
mange nye Ideer. Midt under fine talrige Arbeider fandt 
Carſtens dog endnu Tid til hiftorifge Compofitioner. En 
rig Kunſtynder var ved Overbeck bleven ajort opmærtfom paa 
ham og fatfe ham iſtand til af beføge Berlin. Her levede 
han næiten udetjendt i to War, Under fif Ophold ber, udførte. 
han hiin rene Compoſition, der foreſtiller Englenes Fald, og 
hvorpag findes over 200 Figurer. Dette Arbeid ſtaffede har 
en Plads fom Profeffor ved Akademiet. Det vigtigfte Arbeid, 
Ban bragte iſtand i Berlin, var Udmalingen af Gafen i Palais 
Dorville. Seed en Gage af 450 Daler reifte han nu til 
Rom, bvor han anfom i Septbr. 1792. Fuld af Beundring 
over Staphaels Bærter, fom han daglig faae i Vatikanet, tabte 
han uformerkt den overdrevne Tilboielighed for allegorife 
Compoſition. Hans forſte Gærk i Rom var Argonauternes 
Beſeg hos Centauren Ehiron, hvilket udmærker fig ved Sti— 
feng Reenhed, Formernes Skjonhed og Lyſets Ferdeling. J 
April 1795 indbsd Carſtens Publicum at beføge hans talrige 
Billedgallerie. Kjenderes Com faldt meget hæderfuldt ud 
fer ham. Man bemærkede ifær ved denne UMtilling hang 
Compoſition af Megapont, hvis Originalitet erhvervede ham 
almindeligt Bifald og bragte ham i Sammenligning med 
Raphatl og Michael Angelo. Ideen dertil ev taget af Lucian. 
Han forfærdigede endnu flere føjønne Compoſitioner i Aaret 
1795. VEmnet til næften alle er taget af Homer, Sophokles, 
Spinner, Aſchylus, Shakeſpeare og Osſian. Apollonius 
Rhodius leverede ham kort berpan Stof til en Følge af 24. 
Tegninger, [om han felv vilde æge, da en Bryſtſygdom bort— 
rev ham for Kunſterne. Hans ſidſte Verk var Kong Oedip 
efter Sophokles. Man finder i hans Arbeider hiin &træben 
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efter Formernes og Omridſenes Reenbed, efter yndige Stil» 
linger, efter Hoihed og Kraft, hvorved de Gamles Varker 
faa herlig udmerke fig, men tillige em af alt for noiagtig 
Gfterligning opfemmen Raahed. Han følte felv, at han ei 
par fortrolig nof med Xnatomien, Af Perſpectivet og Lyſets 
rigtige Fordeling, forſtod han fun, hvad han, havde lært af 
Naturen GEsloritens Hemmeligheder vare blevne ham frem— 

miede, da han forſt ſildig begyndte af male i Olie. 

Carrel, betyder i Krigen en Ødereenstomft om Fans 
gernes Udvexling og i Fredstider om Deſerteurers Udlevering, 
Det betyder ogſaa en ſtriftlig Udfordring til en Duel, 

Carteret (Philip), en engelſt Skibscapitain, com⸗ 
manderede Corvetten Swallow, der løb ud den 22de 
Auguſt 1766. for at opdage nye - Lande i ben ſydlige Hemis 
fphære. Capitain Wallis, Chef paa Dauphinen, havde Overs 
commandorn ved denne Expedition. De begave fig efter et 
fort Ophold paa Madera, dige til det magellanſte Stræde. 
Skibet Swallow var, en flet Seiler og Wallis blev ved en 
ſterk Storm, fom overfaldt dem ved Udløbet af Strædet, 
nødt til at forlade den. Carteret overftod Faren, tog friſt 
Vand paa Øen Maſafuero, pafferede Paaſkesen og opdagede 
Pitcairn, Derpaa rettede han fit Lør. mod S. V., opdagede 
nogle Der .&. for Selſkabseerne cg ſeilede derpag mellem 
diſſe, de venfeabelige og Naviaqationsøerne, dog uden at lære 
at fjende nogen af dem, Efterat han var kommen tit den 
Jode Grad S/ Br., vendte han fig lige mod Veſten og kom 
til Archipelagus Sta Cruz, fom han kaldte Drenning Char: 
lottes Per. Han beføgte Nordkyſten af der ſtarſte af diſſe 
Ser, tog Veien mod Nordveſt og opdagede Øerne Gower 
pg Carteret, fom høre til Salomonsgerne. Derpaa tøb 
han forſt ind Georgscanalen mellem Nye-Vrittanien og Ryes 
Irland, hvilken Dampier fun havde anſeet før Aabningen tilen 
ftor Bugt, Han gif i Land véd Kyſten af Nye Irland, ſtyrede 
langs ſamme, ſaae Portlandsoerne eg opdagede Admiralitets- 
gerne. Swallow gik til Batavia, efter af hane nærmer fig 
Sydkyſten af Mindanao, Derfra kom den den 20de Februar 
1769 tilbage til England, Kun Skibets flette Tilſtond og 
hans egen Sundhed havde hindret Carferet i vinere at fort» 
fætte fine Opdagelſer, men desuagtet fortjener han en hædere 
fuld Plads blandt de Søfarende, ſom habe udvider Kundfga- 
ben om Jordkloden. Hans Reiſebeſtrivelſe er udgivet af 
Hawkesworth med Cooks. førfte Reife. 

Carteſius, fee Descartes, 
Carthagena, én "ældgammel Stad i Spanien, paa 

Kyften af Kongeriget Murcia, driver ſterk Handel og hår en 
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acd Havn, ber regnes blandt Spaniens fre ftore Krigehavne. 
Den blev bygget af ben carthagenienſiſke Feldtherre Hass 
drubal, fom faldte ben Carthago nova, og var dengang 
langt betydeligere end nu. Staden beſtyttes af et Fort. 
Havnen er den bedſte i hele det middellandſte Hav. Forſt 
Phijip den 2den lod Cartagena, ſom havde lidt meget i 
Maurernes Tid, igien fætfe iſtand. 1778 havde Staden 
28,000' Indbyggere. — Carthagena i Indien eller Nye⸗ 
Carthagena, er et ftort ſpanſt Gouvernement i Sydamerika 
i Provindfen Terra Firma og Vicelongeriget Ry: Granada, 
hat st meget hedt Clima, er bjergiat oa fuldt af Skove, hvori 
ſindes mange Cedre, Balſam- og"Bomuidétræer. Indbyge 
gerne beſtage af Hvide, Negre og Indianer. Hovedſtaden i 
Provindſen har famme Navn, Zen ligger paa en bøiet 
Landf; "dfe, er godt befæftet, har en Biſkop/ 25,000 Indb. og 
en rummelig Havn, fom flittigt beføges Fordum lob Solv— 
galleonerne hertil og bevirtede megen Omfætning. Desuden 
berigede Indbyggerne fig og ved Perler, fom bragtes fra Øen 
Margarita og andre Naboger til Carthagena. Den hele 
Prodinds er rig paa Gummi, Balfam, Peber, Smaragder, 
Dragetlod og har noget Guld. 1697 blev Staden indtaget 
af de Franfe, Feſtningsverkerne ødelagde og ſtore Statte 
bortfsrte. I dén fenere Tid have Infurgenterne været meg— 
tige i Carthagena, ſom deg har maattet overgive fig til de 
Kongelige, 

> bå 

Carthago, Afrikas beremteſte Stad i Oldtiden, var 
Hovedſtaden i en ved udbredt Handel mægtig og rig Repu— 
DUE, Dido fra Tyrus, en Datter af Mutgo eller Mettinus 
og Soſter til Pygmalion anſees almindelig for Carthagos 
Stifterinde. Sagnet fortæller herom Følgende, Da Pygmar 
Lion havde ladet omringe Didos Gemal, Sidæus , for at 
bemægtige fig hans Skatte, frygtede hun med en-Hob troe 
Tilhengere fra Tyrus og kom efter fang Omflakken endelig 
til denne Egn, hvor Indbyggerne, ifølge en Overeenskomſt, 
øverlode bende faa meget Land, fom bun kunde bedekke med 
en Oxehud. Men Dido fåar Huden i faa tynde Strimler, at 
hun dermed kunde omgive ef betydeligt Stykke Land. Paa 
famme byggede hun Slottet Carthago, gav den nygrundede 
Stad fortræffelige Indretninger og gjorde den fnart mæg-= 
tigere end Moderſtaden, Tyrus felv. Carthagos Hiſtorie 
fan beqpemmeſt inddeles i tre Perioder. Den førfte gader 
fra Carthagos Ånlæggelfe til Begyndelfen af Krigene med 
Syracuſce, fra 878 til 480 f. Chr., og indbefatter det Tids⸗ 
rum, "hvori Carthago grundede og udbredede fit Hetredomme 
i Afrika, øver Sardinien og abdffillige Øer i Middelhavet, 
tilligemed Handelskrigene mod Masfilier og Etruſter. Alerede 
509 f, Che. fluttete Carthago en Handelstractat med Rom, 
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hvilken man endnu har og ſom bevifer, at Cavthagenienferne 
alerede dengang kjendte og befeilede Italiens Kyſter. De 
rettede derpaa deres Hovedmaal paa Steiliens Erobring,” 
hvormed den anden Peridde begynder, Hvilken varede til 
Begyndelſen af deres Krige mod Romerne 265 f. Chr. Denne 
Periode var den meeſt glimrende. Da Zerreé foretog fin 
berømte Marſch mod Græfenland, ſluttede de et Forbund 
med ham mod Gelon af Syracus, men vare ei heldigere end 

deres mægtige Bundsforvandte og maatte, efter et fuldkom— 
ment Nederlag, bede om Fred. (See Gelon). Men under 
den følgende Tyran i Syracus, Hiero, blev Carthago faa 
mæatig, at det indtog og forſtyrrede Stederne Selinus, 
Himera og Agrigent. Dionyſius den ældre tvang dem vet til 
Fred, men den var af fort Varighed.” Fra den Tid Timoleon 
havde befriet Syracus fra Tyranniet, vare Caerthagerne for 
det Mefte uheldige Ofte rafede ſmitſomme Sygdomme i 
Garthago og endnu oftere Mytterier. Bel opdagede man en 
vig Hannos SGammenfværgelfe, men nye Oprør afholdt Cars 
thago fra at underſtotte Tyrus mod Alexander den flere. Da 
Sicilien. ſukkede under Agathokles's Tyrannie, Blandede Gare 
thago fig paa ye i dens Anliggender, men faae fig ſnart 

angrebet i fine egne Lande og bragt ſin Undergang nær: 
Dog reddedes ben og tog ſiden Deel i de Stridigheder, ſom 
Mamertinerne forgarſagede. Men ogſaa &omerne føgte at 
benytte denne Leilighed og hermed begynder den tredie 
Periode, hvori Carthago Tjæmpede med Rom om Herredøms 
met og hvilfen endte med Carthagos Undergang 146 f. Chr. 
Ulerede længe havde Carthago anet, at dens Magt truedes 
fra Italien, men man fænite dengang ei vaa Latium, men 
paa Sicilien og Nedre-Italien. Denne Vekymring vaktes 
paa det meeſt lebende, da Pyrrhus fremtraadde her ſom 
Erobrer; og det Forbund Garthago fluttede med Romerne 
mod Pyrrhus, vifte tydelig nof, at man Intet frygtede af 
Romerne, Carthago førte fre ſtore Krige med Rom, hvilke 
man almindeligt alder de puniſte. Den forſte koſtede 
Carthagerne den ftorfte Xnftrængelfe; thi den anden førte 
Hannibal for det mefte paa Italiens Bekeſtning og den tredie 
var en Fortvivlelfens Kamp. Carthago fvæltede fig overe 
ordentlig i den ferſte ved Tabet af en Mængde Flaader eg 

, Armeer, og dette var Aarſag fil den ſtrax efter Freden 
udbrudte Krig med Leietropperne, ſom man ei kunde betale, 
hvorved tillige bevirkedes en Opſtand af de afrikanſtke Undere 
faatter, Den førfte puniſte Krig endtes med Tabet af alle 
Carthagos Befiddelfer paa Sicilien, fom kunde anſees for en 
Formuur mod Italien og Rom, Under Freden tabtes Sar» 
dinien faavelfom fiere af Øerne i Middelhavet til Romerne. 
Gaa følelige ogfaa diffe Tab vare, kom Carthago fig dog 
fnart igjen ved fine betydelige Hjelpekilder. Det forandrede 

* 
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nu fin Politik og bley af en handlende Stat en erobrende. 
Det vendre fin Qpmærtfombed paa Spanien, hvis rige 
Bjergværter og krigerſte Indbyggere fornemmelig. maatte 
lokke bet, da hine unde fylde Skatkammeret og diſſe forz 
ftærfe Hærene. Spaniens Erobring i; det forte Tidsrum 
af 17 Aar, er unægtelig ct Beviis paa Carthagernes dri⸗ 
ſtige Mod og Standhaftighed. Det lykkelige Udfald af 
dette Foretagende ſtyldte Carthago fornemmelig Varcas's 
Familie, i hvillen Navnene Hamilkar, Hasdrubal og Hanni— 
bal iſer glimre. "Fil den nye Erobrings Forſvar anlagde 
Hasdrubal Staben Nye-Carthago, den ftørfte og magtigſte 
af alle Carthagos Colonier. Men den anden puniſte Krig, 
faa Fjæmpemæsfige ogfaa Udruſtningerne til famme vare og, 
faa flor Feidtherren var, fom flod i Spvidfen, tilintetgjordes 
dog alle Carthagos ſtjenne Udſigter. Forſemt af fit Fædre= 
neland og fvæftet ved fine Seire maatte Hannibal endelig 
forlade Italien og ile fit af Romerne felv i Afrika angrebne 
Fædreneland til Hjelp, ; Slaget ved: Zama afgjorde Krigen 

… Til Romernes Fordeel, og Scipio ſluttede en Fred, der var 
høift ydmygende for Carthago, ſom maatte give Slip paa 
Spanien, udlevere fin Flaade paa ti Skibe nær og love, 
et at føre Krig uden. Roms Vidende. Hertil kom, at Mas⸗ 
ſiniſſe, Carthagos uforſonlige Fiende, beſteeg den numidiſke 
Throne og fſluttede ef Forbund med Rom. Denne frygte» 
lige Naboe bersvede Carthagerne det ſidſte Haab, omat fors 
vinde deres Tab, da han under Roms Beſftyttelſe fratog 
dem den bedfte Deel af deres Veſiddelſer og forſtyrrede deres 
Handel i det Indre Afrika. Den tredie Krig med Romvpar 
Fortvivlelſens Kamp. Paa det yderſte opbragt over Romer— 
nes Fornærmelfer, beſſuttede Carthago at fælge fin Tilve— 
relſe faa dyrt ſom muligt. Efter 3 War endte Krigen 146 f. 
CEhr. med Sarthagos fuldfomne Untergang. Staden blev 
Liggende i Ruiner til Auguſts Tid. Han befolkede den pag 
nye og den var igjen i nogen Anſeelſe, men Araberne fora 
ſtyrrede den no engang og nu er der, paa en Aquaduct 
nær faa Spoer af den tilbage, — Carthagos Statsforfat⸗ 
ning var efter den almindelige Mening i Førftningen 
monarchiſk, hvilken ſiden, man veed ef naar, forandredes til 
en republikanſt. Den. Formobning, af den ſtal heve været 
monarchiſt, grunder -fig derpaa, at Dido kaldes Dronning. 
Viſt nok var hun ikke uindſtrenket Dronning; thi de phoe— 
niciſte Stater havde ogſaa Konger og deres Forfatning var 
dog republikanſt. Forfatningen ſynes lidt efter lidt at have 
udviklet fig, iſer under de indvortes Uroligheder. De for—⸗ 
nemfte Dele af Etatemajfinen. vare Su ffeterne, Genas 
tet, de Hundredes Collegium og BorgerfÉ as 
bets Corps; Suffeterne ſtode i Spidſen af Forretnin— 
gerne og kaldes hes de græffe Skribenter almindelig Konger 
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og hos de romerffe almindelig Conſuler, uden at de derfor 
fom diffe aarlig verlede om. Det carthagenienſiſte Senat 
ſynes åt have været cf permanent" talrigt Corps, i hvilfet 
der var en mindre Afdeling, År cent lig af de ældre Med⸗ 
lemmer," Om Senatets Magt og Forhold til Folket, vide vi, 
af bet havde Ret-tilt Forveien af raadffaae om Alt, hvad 
der forelagdes Folket. Vare Suffeterne enige med Raadet, 
kom det an pa dem, om man endnu fulde høre Folket; 
men manglede denne Overeensſtemmelſe, blev Sagen forelagt 
Folket, og Enhver havde Ret at fige fin Mening, Dette ec 
et Beviis for Carthagos ariſtokratiſte Forfatning; Krig og 
Fred vare ogfaa afhængige af Senatet. De Hundredes Col— 
Jegium valgtes af de fornemſte Familier, beſtod egentlig af 
104 Medlemmer og var' det høtefte Stats- og Politietris 
bunal; det fynes endog, af have været i Beſiddelſe af den 
høiefte Civiljurisdiction, Et færdeles Fortrin i den cartha— 
genienfiffe Forfatning var, at ben civile og militære Magt 
aldrig vare forenede, Suffeterne vare aldrig Feldtherrer. 

Diſſe valgtes af Folket og "havde i Krigen og.i alle militære 
Anliggender en vindſtrenket Magt; Statsſager derimod— 
f. Ex. Forbund og Sligt, bleve beførgede af et Udffud af 
Raadet, der fattes Feldtherrerne ved Sidens 

Carthaune, Carthane, et fordum brugeligt 
Slags Kanoner, der ſtjod 48pundige Kugler, men nu ei 
mere ere i Brug; dog gives der halve og Fjerdedeel Cars 

thauer under det almindelige Navn Canoner. 

Cartheuſer, fee Orden (geiſtlig). — 

Carton, et ogſaa £ Malerie forekommende Udtryk. 
Freſco-⸗Maleren maae i fine Operationer gaae faa hurtigt til 
Voerrks, at han for ei at fidae i Fare for at fortegne fine 
Omrids, maa tegne ſamme i den rette Størrelfe paa ftærkt 
Papiir, af hvilket han bortſtjerer Alt hvad der ei hører tit 

| Figuren. Diſſe i ſterkt Papiir til dette Brug udſtaarne 
Figurer kalder man Cartons. Ved Brugen omgaaer Male— 
ren deres Mand med en Zræe eller Sernftift og fegner derved 
Figurens Omrids i en let Fordybning paa den friffe Kalk, 

Af dette Slags ere fornemmelig de raphaelffe Cartoner 
berømte, hvilke han gjorde for Tapeter og ſom nu gjemmes 
i England i Paladfet Hamptoncourt. De foreſtille 7 Hiſto⸗ 
tier af det nye Teſtamente øg 'ere denne ſtore Kunſtners fuld» 
komneſte Værker, Dorigny har tegnet dem efter Originalerne 
og ſtukket dem i Kobber, ) 3 

Carto uche (oms Dominique), en berygtet Tyv, 
hvis Navn er bleven til et Ordſprog, var født i Paris med 
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Slkutningen af det 17be Aarhundred. Hans Tilbøielighed til 
Tyverie vifte fig tidligt, - Efterat hav. for Tyverie var jaget 
fra Skolen og fiden fva fin Faders Huus, traadde han i en 
Roverbande, fom drev fit Væfen i Normandiet og kom fiden 
til Varig og ſtod i Spidſen af flere Banditer, der havde | 
forenet fig med ham, Garroude gav tove for at organiſere 
fin Trop, ſom ſtedſe blev talrigere; han forpligtede den ved 
de ſtorkeſte Eeder og forbeholdt fig ſelv den meeſt uindkræns 
Fede Ret over Ziv og Dod, De gentagne Tyverier og Mord 
fordoblede Politiets Aarvaagibed; en Belønning üdſattes 
for den, ſom funde gribe Gartoude. Han undgik længe lyk⸗ 
kelig alle Cfterfættelfer, indtil han 1721 blev greben i en 
Kroͤe og bragt til Chateltt. Hans Forføg af bryde ud, floge 

Feil. Paa Pinebenken havde han ei nævnt nogen af fine 
Medſkyldige. Men, da fan var ankommen paa Greveplavfen | 
hvor han efter Dommen. fulde radbræktes, kaſtede han é 
Haab om at hans Kamerater ſtulde befrie ham, Øinene | 
omkeing, og, da han fun ſage Bodler og Vagter, lod han fig 
føre tilbage og nebnte fine Medſkyldige, fom mean for det 
meſte fig fat paa. Han blev derpaa henrettet den 28de 
November 1721. 

Cartuſche, kaldes i be dannende Kunſter en frirligt | 
malet eller udſtaaren Indfatning fil en Paaſtrivt eller Titel 
ved ef Baben, Skjold, Landkors 2c. Ved de milifære er det 
en lille Patrontaſke, Grenadererne bruges videre en Patron 
d. e. ch med Krudt og Kugle fyldt Ladning for en Canons 
endelig ogiaa en med Kugler, Som, Sernftumper 2c. fyldt 
Wfte, deels af Pap; deels af Zræe eller Blik, ſom udſtydes 
af Canoner; Cartétſche. 

Carvatider, et Slags Soiler, fom have Formen 
af et quindeligt Legemes øvre Deel og bruges fil under— 
ſtottelſe af Balføner, Chore 26, De have deres Mavn af 

"Ben græſte Stad Carya,i Peloponnes, hvis, Indbyggere ved 
et Zudtald af Perferne toge diſſes Partie. Efterat Perſerne 
bare tilbagedrevne bled Staben indtaget, Mendene maatte 
fpringe over Klingen og Qvinderne dømtes til Slaverie. 
De greſte Bygmeſtere toge deraf Leilighed af danne Ssiler 
ſom caryatidiſte vinder, hvilke ligeſom Slaber maatte bære 
fvære Byrder. Efter Lesſing vare Caryatider de i Carya til, 
Dianas Wre (fom og heed Garyatig) dandſende ſpartanſte 
Jomfruer, af hvil, Billedhuggerne have laant diſſe Billeder 
til Peydelſer. 

Caſa (Giovanni delle), italienæ Digter og Taler 
og cen af det 16de Aarhundreds eleganteſte Skribenter, neds 
flammede. fra en. gammel adelig Familie ved Mugello ved 
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Florents og var født der 1483. Formedelſt de indvortes Uro⸗ 
ligheter begav hans Fader fig til Bologna og lod ham blive 
der, men nedfatte fig felv i Mom. Den unge della. Caſa ſtu⸗ 
derede nu i Bologna og ſiden i Padua. Derpaa ſamledes 
han med fin Fader i Florents og gif til Rom, hvor han em 
fidlang levede temmelig uregelmesſigt. Efterat han havde 
forandret fin Levemaade traadde han i den geiftlige Stand 
og helligede fig alvorlige Studier. Han traadde i Tjenefte 

hos begge Cardinalerne og Aleſſandro Farnefe, af hvilke den 
forſte 1534 blev Wave under Navn af Paul 3die. Ditte var Be— 

gyndelſen til Caſas Lykke. 1541 blev han apoſtoliſt Com— 
miſſar i Floͤrents og 1544 Erkebiſtop af Benevent. Samme 
Aar gif han ſom pavelig Nuntius til Venedig. Her gav 
han ved flere Leiligheder Beviſer paa fine Talegaver og raa 
fin Duelighed i Forretninger. Efter Paul ben Zdies Døb 
vendte han tilbage til Rom, bragte” fine Sager i Orden og 
begav. fig derpaa igjen til Venedig for der at leve rolig ét 
Omgang med Muferne, Men man havte et glemt ham. 
Paul ten 4de kaldte ham ſtrax efter. fit Valg til fig og 
gjorde ham til ſin Statsſekreteer. Caſa flod i den hoieſte 
Yndeſt hos denne Pave og kunde vente at ophoies til Car— 
dinal, da han døde af en Podagra, ſom floa op, formobents 
lig 1556. fans berømtefte Vært er hans Galateo, ovverø 
de costume, hvilket fulgte et andet fom Supplement : 
Degli Uffini communi tragli amici superiori e inferiori, 

Desuden hav han ſtrevet adſtillige Taler, og en Canzoniere, 
der udmærker fig ved Elegans og Skjonhed i Sproget; og en 
Samling af Breve. J det latinffe Sprog har han ſtrevet 
foruden ovennævnte Verk Degli Uffizii. fom han førft fore 
fattede pan Latin, Bembos og Cantazinis Levnetsbeſtridel— 
fer, Breve ſamt nogle Overfættelfer og Poeſier. Den bedſte 
og fuldftænbdigfte Udgave af hans ſamtlige Værfer udkom é 
Benedig 1752 i 3 Quartbind, 

Caſan, en rusſiſt Stad ved Wolga, har en Fæftning, 
gode Tsi⸗ og Safſianmanufacturer. Indbyggerne, der beftaae 
deels af Ruſſer, deels af Tatarer drive ſterk Handel til 
Giberien og China og over hele Rusland. Caſan var 
engang Hovedſtaden i et tatariſt Rige. Fra.1552 er den 
Hovedſtaden i et rusſiſt Gouvernement af 1044 cm Mile med 

860 000. Indb. Antallet af Huſene regnes til 2700 og Ind» 
byggerne til 16000. Blandt diſſe ere mange Tatarer. Af 
Mangel paa Steen ere Stadens Gader ci brolagde 3 
Caſan ere mange Skoleanſtalter, et Gymnaſium, et geiftligt 
Akademie for 500 Græfer og fiden 17803 et Univerfitet, hvor» 
til adffillige Profeſſorer ere Ealdte fra Tydſkland. Dog fane» 
teg der for nogle Aar fiden fun 30. Studenter, 

K 
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Caſanova (Svants), beromt ſom Bataillemaler, var 

født i London: 1730 og tom tidlig med fine Forældre til 
Venedig, hvor han lagde fig efter Malerkunſten. I en Alder 
af 25 Xar kom han til Paris, hvor den ſtore Tegner Par> 
rocel, der - havde gjort Heſten til fit Hovedſtudium, da han 
ſaae nogle ſmage Satailler af ham, fagde diſſe merkverdige 
Dvd til ham: “De ſynes at have Folelſe for Coloriten: 
Følg denne, Tilbsielighed, men forføm ikke Tegningen, thi, 
Æjønt den ei ev nok for Malerkunſten, er den dog ſammes 
Baſis.“ Saſanova tog fig for at følge bette Raad, og beflit— 
tede fig mere paa Colcriten, og paa Lyfets Fordeling og 
Virkninger, ſom er faa vanffeligt ved Malerier, der beſtage 

af en Mængde Perfoner. Ved Efterlignelſe af andre Meftre 
øg vedhoͤldende Flid bragte han det dertil at han kunde fore— 
lægge vet kongelige Akademie et Batallleſtykke, hvorpaa det 
antog ham ſom Bataillemaler. Det var af en levende og 
driftig Udførelfe, vifte fore Maſſer, en aandrig Orden af 
Menneſter og Heſte og forraadede Kundſkab om Lyfets Virke 
ninger, Dette f€jonne Arbeide ſtaffede ham fra alle Sider 
Beſtillinger til Batailleſtykker. De vigtigfte af diſſe forfærs 
digede han for Prindſen af Condé GCetoritens Ild og Uds 
førelfen ev meſterlig. En umaadelig Odſelhed havde ſtyrtet 
Gafanova i Gield, faa betydelige Gummer han og fortjente 
ved fine Arbeider. Meget velkommen var ham derfor, Cathas 
rina den andens Forlangende, at han fulde male de fra 
Tyrkerne gjorde Erobringer for hendes Pallatå. Dette ude 
førte han i Wien, hvor han ftedfe var vel optagen gos de 
fornemſte Perſoner. Stedſe beſtjeftiget med fin Kunſt døde 
han i Bruͤhl ved Wien 1805. * 

Caſas (Bartolomeso de las), Biffop af Chiapa i 
Mexico, var født 1474 i Sevilla. 3 fit rode Aar gif han 
med fin Fader, fom havde ledſaget Columbus paa hans førfte 
Reife til St, Domingo. Efter fin Tilbagekomſt til Spanien 
traadde han ſom Geiftlig i Dominicanerordenen og anſattes 
ſom Misfionær til Indianernes Omvendelſe. Han. levede 
1533 i Dominicanerklofteret paa St. Domingo og præfede 
Evangelium før Indianer og Negre og Menneffelighed for 
Deres Undertrykkere. Alerede før fin Indtradelſe i den geiſt— 
lige Stand havde las Caſas overgivet flere Bønffrifter til — 
Indianernes Fordeel fil Keiſeren. Da hans Anftrængelfer af 
formilde deres SEjebne bleve frugtesloſe, foretog han fig at 
ftifte en Colonie efter andre Grundfætninger end hans Lands» 
mænd fulgte. Han bevirkede at Keiſeren fendte ham ſom 
Gouverneur til Cumana. Efter fin Ankomſt til Porto Ricco 
1519 begav han fig med 300 caſtilianſke Arbeidere til Cumana 
for der at indfætte fine Coloniſter. Men han fandt dobbelte 
Vanſtkeligheder: den af Gouverneuren paa St. Domingo hens 
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fendte Comendant Gonzalo Ocampo vilde ei erkjende ham; 
og de Indfødte vare faa opbragte over Spaniernes Voldfoms" 
heder, at de overfaldt las Caſas's Colonifter i deres Fort og 
nedfablede Alt hvad der ei reddede fig med Flugten. Lag 
Gafas lod dog ei Modet falde, Han reifte flere Gange fra 
Amerika til Spanien og t lbage igfen for at føre de Ulykke— 
liges Sag. Sepulveda, Ganonicus af Salamanca og Cart 
ztes Hiſtoriograph, tog Forargelſe over denne Iver og ſtrev 
et Verk under Titel: Democrates secundus, sive de justis 
Belli causis; an liceat bello Indos prosequi auferendo ab 
is dominia possessionesque et bona temporalia, et ocei- 
dendo eos, si resistentiam opposuerint, ut sic spoliati et 
subjecti . faciijus per prædicatores suadeatur eis fides. 
Las Caſas gjendrev dette ved et Skrift, fom bærer Præget 
af hang Aand under Titel: Brevessima relacion de la 
'destruction de las Indias, Sevilla 1552, Saa gyfelige te 
deri indeholdte Detailer ere, vedblev dog Sepulveda at rets 
færdiggjøre Indianerne Undertrykkelſer og Mishandlinger 
efter guddommelige og menneſkelige Love. Carl ste paa— 
lagde fin Skriftefader Domenico Goto at underſege denne 
ſtore Proces, men lod den, hindret af andre Beſtjeftigelſer, 
ftedfe uden Afgjørelfe. Man vedblev at gjøre: Jagt paa de 
Sndfødte, udrydde dem, eller begrave dem i Bjergværferne. 
J Mindre end 10 Aar fgulle paa denne Maade 15 Mill være 
omfomne, Uden Grund er den Beſtyldning at Las Caſas 
kulde have raadet til af bruge Negre fra Afrika i Bjerge 
værferne iftedet for de fvagere Amerikaner og derved, bleven 
Dphavsmand til Slavehandelen. Alerede før Amerikas 
Opdagelſe fjøbte Spanierne Negre af Pottugiſerne og førte 
dem umiddelbar efter Amerikas Opdagelſe derhen. Hang 
mennefÉelige følende Hjerte beklagede diffe ſaavelſom hines 
Efterat Lag Caſas havde tilbragt 50 Aar i den nye Verden 
og 12 Gange giennemſtibet Oceanet for at føre de Under— 
tryktes Gag i Spanien, nedlagde han fit Biſpedomme, vendte 
1551 tilbage til Spanien og døde i Madrid 1566. Hang 
famtlige Barker ere udfomie i Sevilla 15 Quartbind 15526 

Caſaubon (Iſaac de), var født 1559 i Genf, hvor⸗ 
hen hans Familie var flygtet fra Dauphiné for, Religions— 
forfslgelſer. Hans Fader vendte fiden tilbage til ſſt Hjem 
og blev Præft i Creft. Under hans Beiledning gjorde Yng— 
lingen de heldigfte Fremſtridt. 19 Aar gammel gif han til 
Univerſitetet Genf, Hvor han ſtuderede Jurigprudens, 
Theologie og orientalge Sprog og fulgte 1532 fin Lærer 
Portus ſom Profeſſor i det græffe Sprog. Han giftede fig 
med en Datter. af den berømte Henricus Stephanus og udgav 
hvert. Aar Editioner og Overfættelfer. af latinſke og græjfe 

Forfattere med lærde Anmerkninger og Commentarer. 1598 
& 2 
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gik han ſom Profeſſor i det Græffe og i be ſtjonne Biden: | 
Faber til Montpellier, hvor han dog fun blev to Aar, da, | 
man ei ordentlig udbetalte ham fin Gage. Henrik 4de, ber 
fattede "hans Fortjeneſter kaldte ham til. Paris. Hang 
Religion, de andre Profeſſorers Iverſyge og hang maaſtee 
noget ubsielige Eharacteer foraarfagede ham Ubehagelig=| 
heder. Han blev udnævnt til kongelig Bibliothekar og var 
ſiden tilſtede fom en'af Commiffarerne ved Samtalen i Fon» 
tainebleau mellem Cardinal Duperon og Duplegfis: Mornai 3 
han gav fin Stemme fif den Førftes Fordeel. Herved gjorde. 
ban fig mistenkt cg man anfaae hum for tilbøielig til at 
antage den catholfge Meligion, et Skridt, fom Cen af hans 
Sonner alerede havde ajort, Efter Henrik den 4des Død | 
fulgte han "Chevalier Wotton, Jacob den førftes overordent-| 
Lige Geſandt, til England, blev der modtaget med Udmær>| 
kelſe, fik to Præbender, og en anfeelig Penfion og Bøde £| 
London 1614. Han blev begravet i Weſtminſterabbedie. 
Caſaubonus var'en fredelffende Theolog, en Lærd af førfte 
Rang, en god Overſeétter og fortreffelig Gritifer, Hans 
Latin er imidlertid et frie for Gallicismer og i hang hiſtoriſte 
Værker findes mange Unsiagtigheder. Hang noget overdrevne | 
Egenkjerlighed paadrog ham mange Ubehageliabeder, Som | 
Critiker far han bearbeidet Diogenes Laertius, Ariſtoteles, 
Theophraſt, Suetonius, Perſius, Polybius, Theokrit, 
Strabo, Dionyſius fra Halcarnas, Plinius den yngre og 
flere. Hans Uunderføgelfe de satyrica Græcorum poesi et 
Romanerum satira fortjene udmærket Moes for Grnns | 
dighed. Ringere Vard have hans theologiffe Arbeider. — 
Hans Søn MericCaſaubon bar ligeledes udmærtet fig 
ved udbredt Lerdom ifær i den philologiffe Critik. Dog: 
ftaaer han tilbage for fin Fader 

Caſchemir, en Vrovinds af; Hindoftan og det. nord— 
ligſte Land i Oſtindien (34 og 359 N. Br. 740975? D. Le 
fox Greenwich) hører nu til Afganernes Rige. Landet 
beſtager af en ſtor, med høie Bjerge omgivet Dal, ber ſtrek— 
ker fig fra Nordveſt mod Sydoft, er 20 geographiſke Mile 
lang og 9 bred, Man kalder dette Land Indiens Paradiis, 
forbi det har en meget tempereret Luft og frembringer Mors 
hærtræer, de ffjønnefte Frugter, Riis, Viin og Korn i ſtor 
Mengre og har fortreffeligt Vand. Blandt dette flittige 
Bjergfolks Kunſtfrembringelſer, gjør man ifær meget af de 
fine af indenlandſt og thibetanfe Uld og Gjedehaar forfær-= 
digede Schawler, der ifær i den nyere Tid ere blevne en 
Gjenftand for den hoieſte Luxus og eftergjøres i alle Lande, 
De ægte i Caſchemir forfærdigede Schawler ere meget koſt— 
bare og deres Priis ſtiger efter deres Storrelſe, Fiinhed og 
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Karve 'til 100, 200 og 300 Dukater. Hovedſtaben heder 
Serinagar eller og Caſchemir, 

Caſematter, (i Fæftningsbygningen) ere bombefaſte 
Sjældere eller Hvælvinger under Hovedvolden, ifær i Baftio« 
nerne, deels for derfra af beſtryge Gravene, deels forat anbringe 
Modminer. De tjene og til at gjemme det ſtore Skyts og i” 

Nodsfald Befætningen til Opholdsſted. Ordet Cafamatta 
er fammenfat af de ſpanſte Ord Casa og matare og betyder 
egentlig en Mordkjelder. ' 

Cafir if den 3 die med Tilnavnet den ſtore, en Sen 
af Ladislaus (Wladislaus) Loketek, havde udmærket fig ved 
Tapperhed under fin Faders Megjering, der havde beordret 
ham at fage Heyn over de tydſte Riddere og for at danne 

: ham til Regjeringen havde fat ham til Veſtyrer af Storpolen, 
en Udmerkelſe, hvorved der foranledigedes Uroligheder i Sta— 
ten. Neppe havde han 1333 beſteget Thronen før han fore 
længede den med de tydſte Riddere fluttede Vaabenſtilſtand 
paa et Aar, og anmodede Kongen af Ungarn at være Mægz 
ler mellem fig og Ordenen, Man kom overeens om paa 

Gongreſſen i Wiſſegrad 1335 dat Ridderne ffulde tilbagegive 
Polen Palatinatet Cujavien og Diſtriktet Dobrzin og betale 
10,000 Fl. Skadeserſtatning; derimod gav Caſimir Slip paa 
Pommern, Men dette for Ridderne fordeelagtige Forlig blev 
ei antaget af Rigsdagen, Da man ei for Diebrittet var 
iftand til at bruge Magt henvendte man fig til Paven. Den 
hellige Stol hørte Polakkernes Klager; dens Commiffarier 
"fordømte Ridderne til at give Pommern og de øvrige Pros 
vindfer, de beſad tilbage, gienopbygge de af dem forftyrrede 
Kirker og betale en betydelig Skadeserſtatning famt alle 
Omfoftninger til Caſimir. Denne Dom, der var ledſaget af 
Bann, gjorde døg ci Ridderne modløfe, de henvendte dem til 
Keiſer Ludvig "ste, der forbød. dem ct aftræde Ordenens 
Eiendomme. Ridderne beholdt deres Erobringer og nedlagde 
Vaaben. Eaſimir, der ingen Son havde og vilde forſikre fig 

en mægtig Fyrſtes Hjelp, valgte 1339 fin Soſterſon Ludvig 
af Ungarn fil fin Efterfølger, Dette Valg blev efter en 
levende Modſtand antaget i Tilfælde. Cafimir tøde uden 
mandlig Afkom. 1340 miſtede Caſimir fin Gemalinde. 
Kort derpaa bemægtigede han fig Lillerusland, ſom fordum 
havde hørt fil Polen og hvis Beherſker nu var død. Han 
ægtede derpaa Hedevig, en Datter af Landgreven i Heffen, 
men ſtildte fig fnart fra hende igjen for hendes mistænfelige 
Characteer. For at kunne forene alle fine Kræfter mod Russ 
Tand og endnu mere for ei at komme i nye Stridigheder med 
de tydffe Riddere tilbød han dem Fred paa de Betingelſer, 
hvorom man forhen var bleven enig, De undertegnede bette 
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Forlig, ſom nu og blev ratificeret af Rigsdagen 1343. 
Caſimir erobrede neſten hele Schleſien, hvoraf han dog tun 
beholdt Frauſtadt. Kongen af Bohmen, Hertugen af Schle— 
ſiens Overlehnsherre, ruſtede ſig nu for at angribe: det af 
Zatarerne. truede Polen. Barbarerne nærmede ſig Krakau: 
Caſimir gjorde dem Overgangen over Weichſelen ſtridig, tvang 
dem til af drage bort, ilede til Schleſien, adſplittede Kongen 
af Bohmens Hær og vendte derpaa tilbage til fine Stater for 
af bringe alting i Orven, Han ſammenkaldte en Rigédag i 
Wilslicza 1347 forſamlede be dueligſte Mænd i fit Rige og 
øverdrog dem en almindelig Omarbeidelſe af Lovene, hvori 
ham felv tog Deel. Hans nye Forerdninger bleve antagnes 
Den faderlige Omſorg, han beftandig vifte den ulykkeligſte 
Claſſe af fine Underſaatter, ſtaffede han Marnaf bonde: 
kongen. Han forføgte ogfaa ei gandfÉe uden Held at ops 
hjelpe Kunſterne, fom de langvarige Uroligheder havde fors 
trængt For at ſikkre fit Rige mod Angreb for Fremtiden 
befeſtede han Stæder,'og anlagde desuden Hoſpitaler, Sko⸗ 
ler og Univerſſiteter. Da han ſaae, at de krigerſte Polakker 
ei funde line hang fredelige Liv, ſamlede han en Hær berøs 
vede Liihauerne Alt hvad de havde i Lillerusland og hoiti— 
deligholdt fine Erobringer ved en Triumph. Men Lithauerne 
benyttede fig af Caſimirs Sang til Fornsielſer og fratoge 
ham igjen. hvad han havde erobret. Caſimir greb nu igjen, 
til Vaaben, fif Djelp fra Ungarn, trængte ind i Rusland og 
tog Hertugen af Liihauen til Fange: men fon undkom og 
bemægtigede ſig paa nye hvad man havde frafaget ham. 
Polakkerne, fom havde erkſendt Ludvig af Ungarn for Thron— 
følger fendte 1355 et Geſandtſtab til Ofen for at lade ham 
undertegne den forſte mellem Adelen og Kongerne flutiede 
Capitulation. Forbittret herover befluttede Caſimir endnu 
engang at gifte fig for at faae en Arbing. Hedevig var død, 
han ægtede en Prindſeſſe af ſamme Mavn, Hertugen af Glo— 
gaus Datter. — Nogle Tropper, han havde tilſtaget en Søn” 
af Woiwoden i Moltau, for af erobre fine Arbelande bleve 
flagne og fangne og der blev intet Haab tilbage at hevne fig. 
Gafimir maatte loskjsbe de Fongne med en ſtor Pengeſum. 
Keiſer Carl 4de, der i Crakau havde formælet fig med en - 

Datterdatter af Caſimir, erobrede 1566 Roderusland fra 
Lithauerne og overlod fo Fyrfter af denne Nation Wolhh— 
nien og Palatinatet Belz under den Betingelfe af erkjende 
Polens Lehnshoihed. Cafimir døde 7370 i en Alder af 61 
Aar af et Fald, hans Heſt gjorde. Hans ſtore Egenſkaber 
have udflettet hans talrige Feil. Blandt diſſe var ifær en 
uordentlig Tilbeielighed til Qvindekjonnet. Blandt hang 
manage Maitreſſer var og en Jodinde ved Mavn Eſther, ſom 
offede fine Troesforvandte, de Friheder de ſiben have havt 
i Polen. "Med Cafimir uddøde Piaſternes mandlige Slægt, 
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om havde herſket i Polen 528 Yar. Hidtil havde Polak— 
kerne kun havt Konger af bereg egen Nation, nu fil de og 
Fremmede og lagde derved den førfte Grund til de Uroligs 

k heder, ſom fiden have forſtyrret Riget, 

aſino, kaldes hos os deels det Locale, hvori et viſt 
Selſkab forſamler fig til fin Fornsielſe, deels dette Selſtab 
felv  Benævnelfen føal have følgende Oprindelſe. Monte 

Gaſino i den'neapolitanſte Provinds Terca di Lavoro, hvor— 
paa det ældfte Benedictiner Kloſter findes, har en herlig 
Beliggenhed, og den fÉjønnefte Ubſigt.  Glimatet er fundt, 
Luften reen og Luftperſpectiverne vifer Alt i faa fortryllende 
Farver, at man reiſte dertil fra alle Kanter for at. nyde 

- Maturfjenhederne, Hertil kom, Kloſtarets Munke, lagte 
fig efter LægeFunften og vare i Nye for at befidde lægende 
Balſamer fra Bjerget Zion og Fjente Planten Diptams 
Kraft, hvilken ſtiller Smerter. Valkarterne til Monte— 
Caſino hørte aldrig op, og def var ſom vore Badefteder et 
Foreningsſted ei blot for Syge, men og for Sunde fom her 
tilbragte den ffjønne Xargtid i landlige Forngielfere 

Caſir i (michel), en lærd Orlentaliſt og ſyromaronitiſt 
Geiſtlig, født i Tripolis i Syrien 1750. Han Tom til Rom, 
hvor hån ftuderede i Collegiet St. Peter og St, Marcelin 
og traadde 1734 i den geiftlige Stand. Det følgende Aar 
ledſagede han den lærde Affemanni til Syrien, hvorhen ban, 
gik paa Pavens Befaling for at bivaane Maroniternes 
Synode, og gav i Rom en nøiagtig Efterretning om Maro— 
niternes Religionsmeninger. Herpaa underviſte Gafiri i det 
arabiſke, fyriffe og chaldeiſte Sprog, i Theologie og Philo— 
ſophie, og gif 1748 "til Madrid, hvor han blev anfat ved 
Bibliotheket. 1749 begav ban fia vaa Kongens Befaling 
til Bibliotheket i, Eſcurial, hyis Opſynsmand Han fiden blev 
og ſamlede her Materialierne til fit berømte Bibliotheca 
arabicø - hispanna Madrid 1760 =- 37770, 2 Vol, Fol., fom i 
1851 Artikler leverer en Folge af alle Eſcurials Bibliothelets 
Haandſtkrifter, hvilket i det arabiffe rimeligviis er bet rigefte 
i Europa. Hvorvel dette Vark ei er frit for Vildfarelſer, 
indeholder det dog vigtige Efterretninger, Detail og Udtog 
og er et uundværligt Repertorium for enhver Orientalift. 
Gafiri døde i Madrid 1797 efterat han havde miſtet Hukom— 
melfe og Horelſe mod Slutningen af fit Liv, 

Caſpiſt Sav, kaldes en ſtor Soe i Aften, der ſtoder 
mod &. til Perfien, mod N. og V. til Rusland og mod O. 
fil det frie Tatarie og fom fra N. til &. ev 150 Mile lang 
og fra ØD. til V. paa det Bredefte 60 til 70 Mile. Den har 
fødere Vand end andre Have og er meget fifferig, Den har 
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blandt mere Lar, Karper og Stører; ligeledes fanges ved 
den øftlige Kyſt en Mængde Sælhunde, ! 

Caffandre, ogſaa Faldet Alexandra, var Pria— 
mus og Hecubas's Datter og Helenus's Tvillingføfter. Begge 
Børn, fortæller Sagnet, legede engang i den thymbræijte 
Apollos Tempel ei langt fra Ilium og, ba de opholdt fig for 
længe for at komme hjem om Aftenen, tilberedede man dem 
et Leie af Laurbærgrene i Templet. Da Ammen den føjlgeude 
Morgen gif stil dem, fandt hun to Slanger hos dem, hvilke 
iftedet for at tilfsfie dem nogen Skade vifte fig venlige og 
ſlikkede deres Oren. Dette Under bevirkede et endnu ftørre, 

Thi Børnenes Horelſe blev derved ſaaledes ſtjerpet, at de 
Funde høre Gudernes Sfemme. Siden opholdt Caffandra fig 
gjerne i Apollos Tempel, ſom, henrykt over hendes bloms 
ftrende SÉjønhed, lovede aft aabenbare hende” alle den pro— 
phetiſte Kunſts Hemmeligheder, hvis hun vilde ajenajelde 
Hans Kierlighed. Men efterat hun havde mættet fin Vide— 
begjerlighed, vægrede hun fig ved at tilfredsſtille Gudens 
Snifer Forbittret herover lagde polo fin Forbandelfe 
paa hendes Spaadomme faa ingen vilde troe dem. Saa— 
ledes forudfagde hun Troias Undergang og -advarede fit 
Foli forgieves mod den bedragerſte Heſt. Da Troia var 
erobret og Caſſandra flygtede med be øvrige Jomfruer til” 
Minervas Tempel, rev Ajar hende i vildt Raſerie fra 
Alteret, ;vanærede hende paa det hellige Sted og flæbte 
hende med Hænderne fundne paa Myggen til de andre Slad— 
inder, da hun ved Byttets Deling. tilfaldt Agamemnon, der 
førte hende ſom Slavinde og Elſterinde med fig til Mycene. 
Clytemneſtra dræbte Begge, Hun fÉal have født Agamemnon 
Tvillingdrødrene Teledamus og Pelops, J øvrigt anfaaeg 
Caſſandras Banærelfe hes de Gamle for een af de ugudeligſte 
Gjerninger og har tjent Digterne ſaavelſom Kunſtnerne til 
Stof. Lokrerne, Ajax's Lindemænd, maatte ogfaa i mange 
Aar bøde derfør ved Storm og Uveir og ved cen i deres 
Land opkommen Peſt. 

Caſſationsretten (Tribunal de cassation, ſiden 
cour de cassation), var efter den nyfranfe Forfatning 
Frankerigs sverſte Domſtol. Den oprettedes 1791, da 
Grundfætningen om Statens Eenhed og Udeelbarhed faſtſattes, 
og Nodvendigheden at antage denne Grundſetning i Retten 
blev følelig. Efter denne næft fidfte Organifation beftod den 
af een førfte Præfident og to andre, ſom Keiſeren udnævnte 
paa Livstid og af 45 Dommere; fom Senatet udnævnte liges 
ledes paa Livstid. Valget af en ſaadan Dommer foretoges 
blandt fre af SKeiferen foreflagne Subjecter. Desuden 
beſtemte Keiſeren en keiſerlig General» Procureur, fer Sub: 
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ſtituter og en Greffier en Chef (Overretsſekreteer). Gaſſa— 
tionsretten var deelt i tre Sectioner. Hver beſtod af 16 
Medlemmer, og af hver udgik aarlig 4, fom ved Lodkaſtning 
fordeeltes de andre, Diſſe Sectioner vare 1) Bøn fÉrif- 
ternes, 2) den borgerlige eg 3) den piinlige 
CaſſationsSection.  Caffationsretten afgjør nemlig 
aldrig noget ſelv, men erklærer blot de fælbebe Domme for 

- gyldige, naar enten Formaliteterne ei ere iagttagne eller 
der er Dømt imod den klare Lov; den henvifer derpaa til eu 
ånden Ret, Gjoeres der og Indvendinger mod denne Rets 
Dum, maa Sagen foredrages i Caſſationsrettens fulde Fors 
famling, hvorved man gaaer frem paa en dobbelt Maade, 
Enten afgjor Caſſationsretten ſelv eler den jender før Afgjs— 
relfen en Beretning til Fyrſten og udbeder fig. et Loven forkla— 
rende Dekret. — Ved det førfte Andragende forfamler fun 
den Section fig, for hvilken Sagen hører, Derpaa foretages 
den af den Section, til hvilfen -ben hører og 11 Medlemmer 
maae i det mindſte være tilftæde ved den videre Afgjorelſe. 
Stemmefleerheden afajør Sagen. Eaſſationstribunalet havde 
desuden Opfyn-over alle de andre Retter, kunde kalde Dom— 
merne til Regnſtab for Stordommeren, og af vigtige Grunde 
ſuſpendere dem. Det paalaae desuden Caſſationsretten aarlig 
at fende en Deputation til Regjeringen, for at angive, hvis 
den har fundet nogle Mangler ved Lovgivningen. 

Caſſel, Churfyrſten af Heſſens Hoved» og Reſidensſtab 
ved Fulda i Nederheſſen, har 1390 Huſe og omtrent 19,000 
Indbyggere, Den inddeles i den gamle Stad, Nedre— 
og Dvre: Efranſte) Nyſtad. ÄAltſtadt og nedre Neuftadt 

| ære tildeels meget flet byggede; men den øvre Neuſtadt, ſom 
er bygget af de ved het nantiſte Edikt fra Frankerig fordrevne 
Hugonotter, er regelmesſig og prægtig. Her udmærker fig 
ifær Kongensgade, Alle Dele af Staden oplyſes om Natten" 
ved Lygter, Blandt Bygningerne udmærke fig Muſeumet, 
Toihuſet, Gjethuſet, de nye Caſerner, ſom førft bleve færs 

dige 1811 og Paradepladſen. Markverdig er desuden den 
ſtore Lyſthave, kaldet die Aue, med Orangeriehuſet, ligeledes 

det, en Miil fra Staden liggende, Lyſtſlot Weiſſenſtein 
(fiden Wilhelmshoͤhe), ſom ved Natur og Kunſt, fornemmelig 
ved fine Caſcader og Fontainer, hører til den nyere Tids 

markvberdigſte Anlæg. Blandt Stadens andre Markverdig— 
heder ere desuden den prægtige Broe, ſom gaaér over Fulda, 

Frederikspladſen med Landgreve Frederik 2dens Billedſtotte, 
Kongepladſen og Wilhelmshoͤheporten. Staden er fortræffes 

ligt brolagt, ifær paa Konge- og Frederikspladſen. I Aaret 
1767 giorde man Begyndelfen til af nedrive Stadens forrige 
Fæftningsværker og blev færdig dermed i 6 Aar. Muſeum og 

det dermed forbundne Bibliothek indeholder mange vigtige 
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Gjenſtande, der er ere de Lerdes Opmerkſomhed uværdige. 
Staden -blev i Syvaarskrigen flere Gange tuget i Beſiddelſe 
af de Franffe og var Hovedovarteret for deres Tropyer. De 
holdt fig der til 1762, da be droge bort den 1fte Movbr. og 
overlode de Allierede Staden ved Capitulatien. J Aaret 
1806 blev Caffel paa nye tagen i Beſiddelſe af de Franſte og 
gjort fil-Hovedftaden i det nuve Kongerige Weſtphalen. Bed 
de fenere Forandringer er igjen den gamle Tingenes Orden 
vendt tilbage, og Churfyrſten af Geffen reſiderer nu i Caſſel. 
J Aaret 1812 afbrændte tet forvige Reſidensſtot. Gaden 
Bellevue i den øvre Neuſtadt hav zen af de førtræffeligfte 
Udſigter i hele Tydſtland. Endelig er ogſaa det Echo mærte 
Værdigt, ſom fiuder Sted paa Kongepladſen, der danner en 
fuldkommen Aattekaunt. Naar man ftaaer i dens Middelpunkt 
blive Tonerne eller Lyden 7 Gange gientagne. 

Caffini (Giovanni Domenico), en berømt Uftronom, 
fom hans Videnffab ſtylder ſtore Opdagelſer, var født 1625 
i Perinaldo. Han begyndte fine Studeringer under en meget 
buetig Lærer 08 fuldendte dem i Genua hos Zeſuiterne med 
megen Udmærfelfe« Han fattede den meeſt levende Tilboie— 
lighed for Videnſkaberne, men Tilfældet ledede ham til 
Aſtronomien. En aſtrologiſt Bog, ſom faldt ham i Hen⸗ 
derne og ſom han læfte med Forneielſe, opmuntrede ham til . 
at ſkaffe fig grundige Kundſtaber i en Videnſkab, Fer endog i 
fin Udartelſe havde havt faa megen Intereſſe for ham. Han 
gjorde faa hurtige Fremſtridt, at Senatet t &elogna 1650 
tilbød ham den forſte Færeftol.t Aſtronomien paa Univerſitetet 
der, Bolsgna var paa den Tib det gunftigfte Sted for 
Xftronomien. Her fandtes en Middagslinie, ſom Ignacio 
Dante 15375. havde trukket i den hellige Petronias Kirke for 
at beſtemme Wquinoctierne og Solftitierne og derefter Kirke— 
feſtene. J Xaret 1653 udvidede man Kirkebygningen og dette 
bragte Casſini paa den Tante af trække en længere og nøiag> 
tigere Middagslinie, hvilket vanffelige Arbeide han udførte i 
to Aar og derved gavnede Aſtronomien betydeligt. J Citas 
Delle Piave i Toſcana iagttog han paa Jupiters Flade, be 
Pletter, ſom dens Drabantere kaſte paa den, naar de befinde 
fig mellem denne Planet og Solen og hyvilke han nøiagtig 
kunde føjelne fra Pletterne paa Jupiters Flade ſelv. Ved 
hine berigtigede han fin Theorie om Drabanternes Berægelfe, 
ved diſſe beſtemte han Jupiters Omdreiningstid om fin Axel 
tilg Timer 167. Mars's Omdreiningstid fandt han ved at 
iagttage dens Pletter til 24 Timer 407. J Aaret 1668 udgav - 
han fine Ephemerider over Jupiters Drabantere, et beun⸗ 
dringsverdigt Børi for ton Tid, Den frauſke Konge fatte — 
pan denne Tid fin Stolthed i at ſamle udmærfede Mend 
omkring ſig. Ogſaa Casfini blev indbuden fil Frankerig af 
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Colbert, men bet var ei faa let at drage ham bort fra: fit 
Fedreneland. Det blev afgjort, at han efter nogle Wars . 
Forløb fulde vende tilbage til Italien. Dog Iyfteteg det 
Colbert at vinde ham for ſtedſe, og Casfini giftede fig i 
Frankerig. Nu fortſatte ban fine aſtronomiſte Arbeider og 
ovbagete foruden den alerde af Huygen iagttagne Saturns 
Drabant endny fire andre. fan gjorde endnu mange vigtige 
Opdagelſer og gavnede desuden Vider aberne ved at lede og 
befordre andres Virkſomhed. Han var Een af dem, ſom meeſt 
bidrog' til Reiſen til Cayenne, hvorved Jordens Skikkelſe og 
Gravitationens Theorie noiere beſtemtes Han overgav 
Akademiet Unterføgelfe over der .indifte Calender og 1693 
udgav han nye og neiagtigere Tavler over Jupiters Dra— 
bantere. En Middagslinie, fom vår begyndt af Picard 1669, 
ført af La Hire til Nordlig for Paris, fortſattes af Casſini 
1700 til det Yderfte af Rousſillon. Denne Linte er maalt 
go Aar efter af Francois Casſini og La Caille og 100 Yar 
efter af Mechain og Belambre med en Noiagtighed, fom ci 
fader noget tilbage at onſte. Casſini døde »712 af Alderdom 
uden Sygdom eller Smerte. Nogle Aar i Forveien havde 
han miftet Synet, 

Caſſini (Jacques), den Forriges Søn, var født 1677 
i Paris og traadde 1694 i Akademiet. Han ledſagede fin 
gader til Italien. og reiſte fiden til Holland og England, 
hvor han traadde i venffabelig Forbindelſe med Newton, 
Halley, Flamfieado. fl. og blev 17696 Medlem af det kongelige 
Selſkab i London. Efter fin Tilbagekomſt til Paris beſtjef⸗ 
tigede han fig med Aſtronomie og Phyſik og ſtrev adffillige 
Memoirer for Akademiet, f. Er. over Clectriciteten, Baro— 
metret 2c. I Aaret 1717 overgav han dette Selfkab fit ftore 
BærE om Saturns Drabanter og dens Rings Bøining, 
Almindelig bekjendt ajorde han fig ved fine Arbeider for at 
beftemme Jordens Skikkelſe. Han udgav ved denne Leilighed 
ft Verk De la grandeur et dela figure de la terre. Alle 
Tilhængere af det newtonſte Syſtem modfagde ham; man 
oaaftod, at den maalte Bue, fÉjøndt omtrent 99, et var for 
nok til med Sikkerhed at Tunne bygge pad; ; Ludvdig 1sde 
sefalede derfor at maale Meridiangraderne under Wquator 
»g Polarkredſen; men for at løfe Problemet paa en mere 
virect Maade, paalagdes det Akademiet 1733 at lade maale 
ængden ef -hele Franferig fra Breft til Strasburg. Dette 
—— ledede Casſini, ſom døde paa fit Landsgodss i Thury 
1756. - 

Caffinide Thuvy (Cæfar Srangcois), den Forriges 
Bøn, født 1714, var endnu iffe 22 Aar gammel, da ban 
ndtraabde i Videnſtabernes Akademie, hvis Samlinger inder 
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holde mange Memoirer af ham; men hans hele Flid beftjefs 
tigede et flørre Verk. Man havde udkaſtet den Plan, geo— 
metriſk at opmaale Frankerig; Casſini udvidede den ſaaledes, 
at man ſtulde optage hele Frankerig topegraphiſt og paa 
denne Maade beſtemme alle Steders Afſtand fra Wurifes 
Middagslinie og dennes Perpendifularkrebs. Aldeig havde 
man foretaget fig ct ſtorre og for Geographien ayttigere 
Arbeide. Dertil behøvetes megen Underſtsttelſe fra Regje— 
ringens Side, bvilfen dog opherte 1756, Dog lykkedes det" 
Casſini at fortfætte Arbeiberne ag næften opleve deres fuld— 
komne Tilendebringelſe. Pao hans Opmuntring traadde et 
Selffab ſammen, ſom beſtred Omkoſtningerne og erholdt deres 
Forffud igjen ved Koörtenes Salg. Han døde af Kopper 
31784. Foretagendet med Korterne fortfattes af Jacques 
Dominique GCaeſini, der 1789 overgar Nationalforſamlingen 
130 Blade, hvortil fenere ere Lomne fo, De banne et Heelt I 
af 33 Fods Hoide såa 24 Fods Brede. Dette casſiniſte Kort 4 
————— det ftørfte topographiſte Vært, ſom endnu er 
ud ort. 

Caſſiodorus (Mmagnus Auxelius), beremt ſon 
Miniſter hos den mogtige eſtgothiſke Konge Theodorich, var 
födt i Nebreitalien i Squillaci 480 og beflædede ſaavel under 
nysnævnte gorhiffe Konge fom under Athalarik, Theodat og 
Vitiges de betydeligſte Embeder i Staten. Diſſe nedlagte 
han 537, ſtiftede et Kloſter i Nærheden af fin Fodebye, hvor 
han bdefkjeftigede fig med Andagtsovelſer og med Videnſkaberne. 
Han befordrede ogſaa biffe blande Munkene i Stalien, og" 
vedligeholdt ved fin Anſeelſe Smag for de Gamles Værker. 
Han døde ved Aar 575 og har efterladt adſtillige Værker af | 
theologiſt og philoſophiſt Indhold. 

Caſſius Longinus (Caius), en tapper, friheds— 
elſtende Romer og Brutus's Ven, Som CEraſſus's Quæftor 
reddede han Levningerne af hans Hær og forſparede dermed” 
Syrien imod Partherne indtil Bibulus anfom. J Krigen ill 
mellem Pompeius og Cæfar flog han fig fil den Forſtes 
Partie og gjorde ham vigtige Zjenefter til Søes. Da Ceſar 
havde vundet Slaget ved Pharſalus og fatte efter Pompeius 
ftødte han med nogle faa Skibe paa den fiendtlige Flaade, 
der commanderedes af Casſius. Cæfar opfordrede dem. til at 4 
overgive fig og Casſius adlød, forbaufet over Cæfars Mod: li 
o Driſtighed. Da der ingen Zvivl længer var om Ceſars 
Henſigt at opkaſte fig fil Herre i den rømerffe Stat, fattede" 
Gysfiug fom en ivrig Republikaner den Beflutning af dræbe ” 
ham og udførte ſamme filligemed flere Medſammenſvorne 700 
eft, R. B. Derpaa fainlete han i Forening med Brutus og ||! 
de øvrige vepublifanfefindede en Armee for at beſtytte Friz i 
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heden, Ved Philippi kom det til ef Stag mellem bem og 
Antonius og Octavins, hvori Casſius, ſom bildte fig ind, alt 
bar tabt, dræbte fig felv 711 eft. RH. B. Brutus kaldte ham 
Jen fidfte Romer. (Bee Cæfar og Brutus). 

Caſtagnetter,, ere fmaae caſtaniefarvede Inſtru⸗ 
menter af Zræe, omtrent i Form af en ſtor Noddeſtal, hvilke 
sed Hjelp af en gjennem en, Xabning trukken Snor ere 
jundne om Zommelfingeren og flaaeg imod hinanden ved 
Dandé: De have i lang Tid været brugelige hos Maurer, 
Spanier og Zigeuner. Nuſbruger man dem ogſaa i Gafcogne 
or ved viſſe heftige Dandfe at angive- Tacten. Ogſaa de 
Bamle betjente fig ved deres Bacchusfeſte og Dandſe af ſmage 
Timbaler, der havde ftor Lighed med Caftagnetter, 

Caſtalia, en berømt Kilde i Staden Delphi, tæt ve 
Mvollos Tempel. De, ſom raadfpurgte Oraklet, drak af 
denne Kilde, og Pythia: drak ligeledes deraf og badede fig 
deri før hun fremlagde Oraklerne. Navnet ſtal den have 
rholdet af Caſtalia, Achelous's Datter. (Efter andre en 
Nymphe, fom forfulgt af Apollo, ftyrtete fig i den, eller, ſom 
Fabelen, beretter blev forvandlet til den). 

Caſtanos (Don Franziſco de), General en Chef for 
e ſpanſte Inſurgenter, var Generallieutenant fra 1798. Han 
par noget over 50 Aar, fægtede i Revolutionskrigen imod 
Frankerig, og fif 1794 et Gaar i Spidfen af Regimentet 
Afrika. Stedſe nærede han Utilfredshed med den ftore Ind—⸗ 
flydelſe, Xredsfyrften havde og paa dennes Befaling blev han 
1798 forviift Madrid med 16 andre Officerer, Han befidder 
militære Kundſkaber, er tapper og virkſom. Det var ham, 
om i Forening med General Reding fvang den franffe Gene— 
ral Dupont til Capitulationen ved Baylen den 20de Juli 
1308, ifølge hvilfen 14,000 Franſke overgave fig fom Tanger. 
Bed flere Leiligheder har han: givet Prøver paa fin Virkſom— 
hed og bidraget meget til de Franſtes Fordrivelje af 
Spanien. 

Caſte. Et Folks Inddeling i Cafter, d. e., i viſſe ved 
Rang og Forretninger forſtjellige Claſſer, ſom leve üblandede 
og aldeles adſtildte fra hinanden, var alerede bekjendt og 
indført blandt de gamle WEgypter og ſynes at være en hoiſt 
ufuldfommen — Indretning - fra Mennefkehedens Barndom. 
Endnu finde vi Cafteinddelingen hos Indianerne. Dog er 
deres Gafters Antal vanffeligt at beſtemme. Efter de for— 
ſtjellige Næringsveje og deraf følgende Forſtjel kan man vel 
tælle 100, Men efter Hovedelafferne deler man dem i føls 
gende fire, Braminer, Krigere Eetris, Sſchettries), 
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K&isbmænd (Banjaner, Bens, Bice), Haandværkere 
og Bønder (Schuter, Suder. — Hver Cajte lever efter 
eghe Forſkrifter og har egne Rettigheder. Men denne 
Caſteinddeling, ſom formodentlig forhen var almindelig, 
har lidt ſtore Forandringer, og ingen Cafte er bleven inden for 
de den foreffrevne Grendſer; derfor ere og lidt efter lidt de. 
mange Underafdelinger opfomne, Om Braminerne er dette | 
ovenfor. bemærfet, "Ligeledes hore til Krigerne (fra hvilke 
de fleſte indiſte Rajar have deres Oprindelſe) mangeflågs —4 
Håandværfere, De midlere Claſſer nærme fig hinanden meer AL 
eller mindre, . men Forſtjellen imellem Braminer eller ben |) 
gverfte og underſte Claffe, men fortrinlig mellem Braminerne ÅR 
og Udffuddet af alle Claſſer, Hallachoras, er faa ftor, ip 
at de førne et uden at blive urene, tør røre ved de ſidſte; diſſe JK 
kunne uſtraffede drebe dem, og det ev diſſe ei tilladt, at fee ft 
paa de andre, (See Hindoſtan). iR 

Cafti (Giovanni Battiſta), en berømt italien Dig⸗ 
fer, var født 1721; ſtuderede paa Seminariet Monefiaſcone, 
blev Profeffor der og erholdt et Canonikat ved Domkirken 
ber. Han beføgte, Frankerig, og blev ved fin Tilbagekomſt 
bekjendt med Fyrſten af Roſenberg, Hovmefter hos Prinds 
£eopold'af Toſcana, ſiden Storhertug og derpaa Keiſer. 
Noſenberg kaldte Abbed Caſti til Wien og foreſtillede ham 
Keiſer Joſeph 2den, ſom fatte Priis paa hang Xand og trak. 
ham ind i fin fortrolige, ECirkel. Caſti havde ſtor Lyſt fil at" 
fromftilles ved fremmede Hoffer og gjorde derfor Betjendtſtkab 
med Gefandterne, Saaledes blev han foreſtillet Catha— 
tina den anden, der modtog ham meget naabigt. Han— 
beſsgte og det berlinfke og adſtillige andre tydføe Hoffer. Efter ” 
hans Tilbagekomſt til Wien, lod Fyrſt Røfenberg ham, efter | 
Metaſtaſios Osd, udnævne til keiſerlig Hofpoet. Efter 
Joſeph 2dens Død forlangte Caſti fin Afſkeedog trak fig til— 
bage til Florents, hvor han ſtrev en ſtor Deel af fine Ver⸗ 
For. I Aaret 1798 Tom Han til Paris, og uagtet fin hale." 
Alder havde fan endnu hele fin Aandskraft og Munterhed. 
Denne, faavelfom en med et let Anftrøg af bidende Lune, TY" 
krydret Naivetet og Verdenskundſtab gjorde. hans Omgang 
hoiſt behagelig; derhos var hans Characteer faſt og hang: IN 
Opforſel ordentlig, Med diſſe eiſtverdige Egenſkaber forbandt 
han og ſaadanne, fom indgjod Høiagtelfe. En Forkjolelſe P 
gjorde pludſelig Ende paa hans Liv 1803 i hans 82de War, 
Vi have følgende Verker af ham: Novelle galanti dell. 
Ab. C. De ere udkomne ſidſt 1804 i Paris i 3 Bind. Deres 7 
Antal beløber fig til g4. Naäften alle ere øvergivne, , men "ff 
tillige intereſſante ved Stilens Liv, Originalitet og Clegans, fl 
Det Samme kan ſiges sm hans ftore Digt: Gli animal" 
parlanti, poema epico, diviso in 26 Canti di Giamb. 

9 
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Casti (Paris 1802, 3 Vol.) Mindre underholdende er hans 
ſatiriſte Digt paa det rusfitfe Hof, Poema tatara. Meget 
behagelige ere hang Rime anacreontiche, og hang komiſte 
Operaer,' La grotta di Trofonio, il Re Théodoro in 
Venezia &c. høift originale og lyſtige. ; 

Caſtiglione (Balthazar), Cen af de elegantefte ita⸗ 
jenſte Skribenter i det 16de Aarhundred var født 1478 i Cafaz 

fico i det Mantuanſte. Hans Moder var af det kegjerende 
Huus Gonzaga. Han ftuderede under berømte. Lærere t 
Mailand. Da han var beſtemt for Krigen traadde han ét 
Tjeneſte hos Ludvig Sforza, Hertug i Mailand, men, da 
benne blev tagen til gange af de Franffe vendte han tilbage 
til Mantuo, hvor Marquien af Gongzaga tog fig af Ham. 
Gan ledfagede denne til Ludvig 12te i Pavia og var i 
[Rongens, Følge ved. hang. høttidelige Indtog i Mailand. 
MNogle Xar efter traadde han ti Zjenefte hos Hertugen af 
(arbino, Guidibaldo de la Rovera, der gjorde ham til An— 
Fører for et Compagnie af 50 Mand, Caſtiglione fulgte 
hertugen ved hans Foretagende og vblev fnart en Prydelſe for 
het fine og prægtige Hof ved Urbino. Hans glimrende Egen— 
(kaber, Kundſtaber og elſtverdige Sæder bevægede Hertugen 
il 1505 at udnævne ham fil fin Geſandt hos Henrik 77e af 
[England. Kongen modtog ham naadigt og ftjænfede ham 
[kidderordener og Forgringer. Guidibaldos Cfterfølger, 
hertug Franceſco Maria, opføiede ham til Grove og 
hab ham "Slottet Nuvillara ved Peſaro til Lehn. Da 
(teo ben 'Tode 1518 var bleven Pave blev Caſtiglione ſendt 
il Rom og kom her i videnſtablig Forbindelfe med de der 
værende Literatorer og Kunfinere. Efterat han igjen havde 
lorfonet fig. med Marquien af Mantua, fom var bleven for— 
hærmet over at han var gaaet i fremmed Tjeneſte, giftede 
han fig 1516 med den rige, ſtjanne, ædle og fortreffslige 
(Datter af Grev, Torelli. Dog miftete han hende fnart igjen 
| hendes anden Barfelfeng. Han udvirkede hos Pave Leo 

Jode, at. Comandoen over be pavelige Tropper blev over= . 
raget den unge Hertug af Urbino, Federigo. Bed Clemens 
Å des Valg blev han igjen ſendt til om, hvor Paven betjente 
jg af ham i fine Underhandlinger med Keiſer Carl ten zte. 
525 gif han. til Madrid fom Pavens Geſandt og var i flor 
ndeſt for Keiſeren. Dog kom Freden et iſtand og Mom blev 

"fort derpaa indtaget og plyndret at Connetablen af Bour— 
ons Tropper. Denne Begivenhed foraarſagede Caſtiglione 
Jen dybeſte Smerte, og Paven beſtyldte ham for at habe for— 
| smt hans Interreſſe. Vel iykkedes det ham at retfærdige 

| 
| 

jore fig, men han fit aldrig fin Rolighed mere, Keiſeren, 
er fordoblede fin Omforg. for ham, naturaliferebe bom fom 
bpanier og gav ham det rige Biſpedomme Xvila, Men 
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Caſtiglione vægrede ſig ved at modtage det før Keiſerens fuld⸗ 
komne Forfoning med Paven, Han var ei faa lykkelig at 
blive Vidne hertil; Kummer havde nedbrudt hans Sundhed. 
Aar 1529 blev han fyg i Toledo og døde nogle Dage derpaa. 
Da Cen af hans Familie takkede Keiferen før den Maade, 
han havde beviift Caſtiglione, ſorrede han: ”Zeg figer Dem, 
at der er død Cen af de ſtorſte Gavallerer i Verden.” — 
Gaftiglione har efterladt nogle Verkrr, blandt hvilke hang | 
Libro del Cortegiano er den. beromteſte. Han lærer deri den 
Kunſt en Hofmand bør anvende for af blive fin Fyrfte beha⸗ 
gelig og nyttig og fremtræde ved Hoffet med Fordeel. Sti— 
Ten er meſterlig. Ogſaa hans, ikke talrige, ttalienffe og la⸗ 
tiaſte Poeſier ere Menſtre paa Elegans. Hang Breve ere” 
tillige vigtige for den politiſte og Lilterairhiftorien (udkomne 
i Padua 1769). 

Caffiliten, bet ftørfte Kongerige i Spanien. Naturen 
filler def ved. én lang Bjergtjæde, i to Dele, af hvilke dem 
nordlige kaldes Gammelcaftilien og den fydlige Nys 
caſtilien. Hiint fik dette Navn, fordi der blev Saras 
cenerne frataget før dette, Det indbefatter Provindſerne 
Burgos med La Montana, Soria, Segovia og Avila. Til 
Rycaftilien høre Madrid, Toledo, Guadalarara, Cuenca og 
Ia Mancha. I hiin ev Floderne Duero, Ebro, Altajada, 
Andaja, Pifuerga m. fl.; i denne Tajo med Xarama, Guas 
darama og Alberche, Guadiang med SManzanares, Henares og 
og Huefcar. Begge Provindfer ere meget hjergige. De 
mæriværdigfte Bjerge ere Montes de Toledo y Molina og 
Gierra Morena; de fortrinligſte Stæder Madrid, Toledo, 
Burgos ꝛc. Produkterne ere Korn, Viin, Faar med, Fedt⸗— 
haler og den fineſte Uld, Salt, Safran, Qpeg. Efter Be⸗ 
givenhederne i Bayonne 1808 udbrød: Oprøret mod Kong 
Joſeph førft i Caſtilien. ( 

Caſtor og Pollux, vare Sønner af den lacedemoniſke 
Konge Tyndareus og Leda, men efter Andre af Supiter og: 
Leda, Fabelhiſtorien fortæller, at Leda fødte to Æg, hvoraf; 
det ene indeholdt Caftor og Pollux, det andet Clytemneſtra 
og Helena. Pollux og Helenarvare af Jupiters Omarmelſe 
og udødelige, de to andre vare af Tyndareus og dødeliges 
Usgtet deres forſtjellige Herfomft vare begge Brødrene ugd⸗ 
ſtillelige, lige tappre og heltemodige, Caſtor forftod iſer 
den Kunſt at ſtyre Heſte. De toge Deel i Argonautertoget h 
og erhvervede fig paa famme guddommelig Tilbedelſe. Thi— 
da "engang en ffrælfelig Storm opkom og alle med bøt fi 
Stemme anraabje Guderne om Redning, vifte fig pludſelig 
øver de to Brodres Hoveder to Stjerner lige Flammer og or 

Uveiret lagde ſig. Siden anſees de for de Søefarendeg |, 

FE TE ES 2 
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Skytsguber og fik Navn af Divescurerne, ja man benævnte 
| efter dem, de Flammer, fom pleje at vife fig i Uveir paa Skibs— 

maſterne. Efter deres Tilbagekowſt befriede de” deres 
MNaarige Soſter Helend af tet Fangenſtab, hvori Thefeus 
hadvde bragt hende, ligeledes vare de med ved den calydoniſke 

Sagt." De cte fortrinlig berømte for den Zroffab-og Kjer— 
lighed, hvormed be hængte ved - hverandre. Da de nemlig 
friede til Leucippus's Døttre Phobe og Jlaria og førft 
maatte firide med deres Medbeilere Aphareus's Sønner Idas 
løg Lynccus, blev Caſtor efter at han havde dræbt Lynceus 

Jihjelſſagen af Idas. Vel hevnede Pollur ham ved at fælde 
ZJdas, men den elffede Broder kunde han tog ei bringe til 
|Live igjen. uld af Smerte bad han derfor Jupiter at be» 
røve fig felv Livet eller tilftaae at han maatte dele Udøtelige 
heden med finn Broder, Jupiter horte hans Bøn, og Pollux 

nedſteeg vexelviis med fin Broder i Orcus og vendte med ham den 
(anden Dag tilbage til Livet Man helligede dem Templer 
RMog Altere. Ved ſtore Farer vifte de fig efter de Gamles 
iii Stening,v fom to Ynglinge paa hvide Hefte, i glimrende 

Ruſtning med fmaae Flammer over Hovedet. Saaledes afbile 

Caſtrametation, kaldes den Videnffab at afftitte 
then Leier. Den grunder fig paa lette Sætninger i Geomo—⸗ 

Caſtration, kaldes denOperation, hvorved et levende 
| Væfen ber⸗»bes Avleevnen. Hoiſt mærkværdig er den Foran— 
(bring, fom herved frembringes i alle Organers Uddannelſe. 
Det manblige Legeme begynder at blive det qvindelige ligt, 
Muſkelkraften fvælfes, de lympbatiffe Kar forſtoppes, Fede 
men tiltager, Men de vigtigfte Afvigelſer ere Mangel paa 

tk Stjeg og den øvre Deel af Luftrøretg Sammentrékning, hvors 
ved Caftraten faaer cen vindes Phyſiognomie og Stemme. 
USR ſynes og at have Indflydelfe paa Characteren, fvætfer 

ADoemmekraften, gjør foleslos, knarvoren, modlss og i bet Hele 
Judygtig til ftore Foretagender. Hos de Individuer, fom Fun 
K have undergaaet def Halve af denne Operation (spadones hos 
Romerne) mærfer man ingen flig Forandring. Da de ere 
Mk furdtommen iftand til Xvlingen tilftod de romerffe Løve dem 
IEgteſtab. En tredie Claſſe udgjøre de, ſom Delene vel et 

ere fratagne, mefi' kunſtig forſtyrrede, ſaaledes at de velset 
Pmansle Parringsevne, men Avlekraft. Dem  omfaler 

x 
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Juvenal fom te føilesløfe Romerinders ſerdeles Undlinges 
Til den 4de Claſſe høre de, ſom alle Avlingsdele ere berevede. 
De kaldes Eunucher og bruges i hele Orienten, ſom 
Vevogtere af Qvinderne i Harem, Skeer Caſtrationen hos 
fuldfommen mandbare Werfoner, ved en Beſtadigelſe, faa 
virker den vel nogen Forandring i Characteren, men lader 
£egemet gandſte i den ſamme Forfatning. — Efter de gamle 
Skribenteres Forſikringer caſtrerede Grekerne, men ifær 
Lydierne ogſaa Qvinder, De ſidſte ſkulle have brugt flige TI 
qvuindelige Veſener til Bevogterſter for deres Dottre og 
Koner. Her frembringer Operationen en gandſke modſat 
Virkning. Kionsdriften forgaaer, ber fremkommer Sfjeg I 
paa Hagen og QDverlæben, Barmen forfvinder, Stemmen 
bliver haard 26. Boerhave og Pott' fortælle: Exempler af 
dette Slags. Hos Indianerne dommer Loven en Kone der 
gjor fig fyldig 1 Utrofab førft til) Gaſtration, derpaa til 
Døden. Blandt de ulykker, ſom Religionsfværmerie hav 

-foraarfaget, har og Gaſtrationen fpillet en ſtor Rolle. Con—⸗ 
ftantin og Suftinian, maatte med al deres Magt modſatte fig 
Cybeles Præfters religisſe Galſkab, og fun ved at fætte denne 
Operation i Claffe med Mord vare de iffand til at ſtandſe 
den. Endnu mere; Valerianerne, en RKeligionsſekt, 
ſom Origenes Exempel havde forvirret, anfaae denne Lem⸗ 
Læftelfe ei alene for Pligt imod dem felv, men troede af burde . 
udøve den mod alle, fom faldt i deres Hnder. I Italien 
ſkal Gaftcation have været faa hypoig for at faae Sopranſan— 
gere, af man fornemmelig i Qirteftaten aarlig talte 4000 Offre 
for denne overdrevne Kunftlurus. Clemens r4de forbød denne J 
afſkyelige Misbrug. Ikke deftomindre vedvarede efter Reis 
fendes Beretning denne Skik, og taaltes et alene i viſſe 
Steder, men udøvedeg faa f2amløft, at de, fom forrettede 
flige Operationer, befjendetgjorde det ved offentlige Anmel— 
delfer og tilkzjendegave deres Bolig. J den. nyere Tid, er der 
givet de eftertrykkeligſte Love herimod, 

Caſtrum Doloris, ogfaa Catafalk, en Sørge- 
ſtillads, fom oprettes afdøde fornemme Perſoner til re i . 
Kirkerne eller andre Steder og prydes med Sindbilleder, |" 
Vaaben ꝛc. LÅ 

Cafuift Falder man fornemmelig en Theolog, fom 7 
beſtjeftiger fig med Underføgelfe af vanſtelige Samvittigheds— 

tilfælde. Caſuiſtik er derfor den Videnſkab, ſom befatter 
fig med flige Underføgelfer; 

Catadrefe, den urigtige Brug af et Ord, naar man 
nemlig giver en Gag et Tillegsord, fom ei vedkommer den, 
f. Ex. forftummende Taarer, visnende Flammer 26, 
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Catacomber, kaldes de berømte underjordiſke Grava 
hvelvinger i Egypten, hvori de Afdades kunſtigt balſomerede 
ltiig giemtes. J Italien, fornemmelig i Rom, men og ved 
[Neapel og i Sicilien fincer man lignende underjordiſke Gange, 
om man ogſaa falder Catacomber, men om hvig egentlige 
WBeſtemmelſe man er uvis. De ftræffe fig over en Fjevdinge 

ser hen under Rom, og man finder deri ſtorre og mindre 
Øjemmefteder ſamt Sale, der ere forbundne ved Gange. 
Man træffer og hyppige Indſtrifter og Liigkiſter, ſom beviſe, 
Ant mange af de forſte Aarhundredes Chriſtne ere begravne 
Fjer; hvorfor de og ſtebſe have været Reliquiernes ſtore Fors 

Catacuſtik, færen.om Echo eller Gienlyden. 

Catalonien, den øftligfte Provinds i Spanien, 580 
| Mile med over 800,000 Indb.; næften gandſtke bjergig og 
jennemſtrommet af Ebro og Segra. " Produkterne ere Mars 
nor, Alabaſt, Ehryſtal, Jaſpis, Amethyſt, Agat, Azurſteen, 

arme Bade, Korn, Viin, Sydfrugter, Bomolie, Silke, 
dør, Hamp, Treee, Bvæg, Fiſte, Koraller 2c. Hovedſtaden 

fr Barcelona. Bed Hielp af en engelff og hollandſk 
Flaade bragte Erkehertug Carl Catalonien under fit Herre— 
domme 1705, men efteraf han havde beſteget Keifertysoner 
Ig truffet te oſterrigſke Tropper bort, blev Catalonien efter 
In tapper Mobftand af Indbyggerne, ifær i Barcelona, indse 

laget 1714 af Philip ztes Tropper, J den nyere Tid har 
Igſaa Catalonien udmærket” fig i Kampen mod de Franſte. 
Zerdeles mærkværdig var Beleiringen af Staden Gerona. 
| 

Cataphracter (af det Græffe, hvori det betyder 
[Sen paa alle Siter med Vaaben omgivet), Ealdtes hos 
[romerne de Ryttere, ſom havde Harnifé over hele Legemet 
g vare forfynede med en Kyras. Denne Ruftning havde fin 
[prindelfe fra Rorden og var fornemmelig yndet blandt 

Thartherne. — B/S Untiogus's Armee fandtes 3000 Gatas 
bhracter paa Phalangeternes høire Floi. Ikke alene Cata— 
hracterne, men og Heſtene vare bepandſrede. Pandſeret 
eſtod af ſmage, i en langagtig Fiirkant ſtaarne, Jernſtjel, 
lev vare: heftede paa Lerred, ſaaledes at det ene ragede frem 

Ander det andet, Ogſaa Sarmaterne ſtulle havt en ſaadan 
Fkuftning. De parthiſke Cataphracter havde foruden Kyradſet 
hyre lange Spyd, der hængte i Remmer ved Heftens 

| Romerne ſynes førft fildig at have gjort Brug af diſſe uden⸗ 
ndffe, for deres Tunghed lidet brugbare, Kyradſer. 

raadde iftedet for Canoner og hvormed de udſtisde et Slags 
g2 É 

Steenſalt, Vitriol, Alun, Jern, Blye, Zin, Sølv, Guld, 

Catapult, en Krigsmaſkine hos de Gamle, ſom 

— 
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pile i horizontal Retning. Balliſterne derimod udkaſtede 
Stene i Bueretning og lignebe derfor mere vore Morſere. 
Undertiden udkaſtede de ogfaa en Mængde Stene og lignede 
ſaaledes Cartetſcher. Ved Krudtets Opfindelſe maatte flige 
Maffiner gaae af Brug. : : 

: Cartavrrh(Snuc), kaldes enhver heftig Betændelfe'r 1) 
de flimige Membraner og har altid en ſteerk Slimafſondring 
til Følge. Neſten enhver Catarrh fremkommer ved den 7 
Folde Temperaturs Indtryk, ved Atmoſphærens Forandring, 
ved hurtig Overgang fra Tørhed, til Fugtighed 2c. Sjelden 
er den farlig, bog fan den undertiden gage over i en anden” 
Sygdom, ja endog: blive dødelig. Den finder meeft Sted "ft 
Folde Climater, hvor din endog bliver epidemiſt. De, fom 1" 
opholde fig paa fugtige Steder, ere mere udfatte for den end 
de, fom opholde fig paa førre. Born, Fruentimmer og Men⸗— 

neffer af feed, flimig Conſtitution ere meeſt udfatte for denne . 
Sygdom. 

Cataſter, et under offentlig Autoritet forfærdigde | 
Finansregiſter, iſer en Fortegnelfe over Huſe, Agre og 
Grundſtykker, tilligemed de Afgifter deraf fvares; en Skatte⸗ 
bog eller et Skatteregiſter. 

—Catechetik, en Videnſkab om Reglerne, hvorledes” 
man tilbørlig kan underviſe Begyndere og Usvede i Chriſten⸗ 
dommens Lærdomme ved Spørgsmaal og Svar. En Cates" 
cheſation ev følgelig en mundtlig Underviisning i Religionens 
£Lærdomme, fom tildeles de Uvidende ved Spørgsmaal sg J 
Svar. Deraf Catechet, catecheſere. Catechetens Kung 
beftaaer deri, at han forftaaer ligeſom at fremloekke og 
udvikle Ideerne af Lerlingens unge Sjel. Førft i den nyere 
Tid har man begyndt at ſtjenke denne Deel af Religione— 
underviisningen ſtorre Opmærtfomhjed. Catechismus, en " 
Bog, hvori Religionens eller en anden Videnſtabs eller 7 
Kunſts Begyndelſesgrunde foredrages i Sporgsmaal og 
Svar, TCatechumener kaldtes i den førfte chriſtne Kirke de 
omvendte Jøder og Hedninger, ſom ſtulde modtage Daaben, ft 
havde en færffilt Plads i Kirken og ei turde være tilftæde Mt 
ved. NMadverens Uddeling. — Senere kaldte man og de unge 
Chriſtne faaledeg, ſom førfte Gang vilde gaae til Gudsbord HK 
øg ved Underviisning forberededes dertil. 

Categorier, Falder man i Philoſophien de hoieſte 
Elægtsbegreb.: Hog Peripatetiferne vare Categorier "oa! "ft 
Categoremer ei forffjellige; De regnede 10 af dem, nemlig: " 
Substantia, Qualitas, Relatio, Actio, Passio, Ubi, 

Quando, Situs eg Habitus. Fra Peripatetiferne kom denne PÅ 
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Lære fil Skolaſtikerne. J den leibnitz-wolfiſte Skole anfoae 
man de hoieſte Slægtsbegreber fom en tære, der hørte til 
Metaphyſiken og ifær til Ontologien. Darjes gjorde Anven— 
delſe deraf i fin Logik, men iftedet for 10 Categorier, antog 
han fun 7: Quis, Quid, Ubi, Quihus auxiliis, Cur, Quo- 
modo, Quando? Diſſe Sporgsmaal anfaae han ſom Beſtem⸗ 
melſesgründe for ef almindeligt Begreb, ved hvis Hjelp man 
unde give famme fynthetifE Fuldkommenhed. J den critiſke 

Philoſophie blev denne Lære gandfée forandret. "Kant vilde 
beſtemme Forſtandens Grændfer, for a priori at kunne 
'befvare Spørgemaalet, hvad fan Menneſket vide? Kant 
foragte de 10 ariffoteliffe Predikamenter filbage til 4 Cate— 
zorier eller Elementarbegreb, nemlig: 1) Quantitet, 

hp) Quolitet, 3) Relation og 4) Modalitet. — 
Fategoriſt Imperativ, def ubetingede Fornuftbud, det høiefte 

|| 

|| 

4 
| 

v 

Moralprincip (fee Kant). 

Catharinag af Aragonien, Dronning i Engz 
(and, var'en Datter af Ferdinand den. catholſke og Iſabella 

af Caſtilien, fom lod hende opdrage efter de ſtrengeſte From— 
jlhede Grundfæmninger, men tillige vekke hendes Smag for 
Kunſter og Videnſkaber. ar 1501 formælede man hende med 
Arthur, Prinde af Wales og Søn af Henrik 7de. Henſigten 
hf denne Forbindelſe var at befæfte Alliancen mod Frankerig, 
vis Planer paa Italien man enſtede af mobdfætte fig. Da 
Prindſen af Wales døde nogle Maaneder efter, bevægede 
Henrik Kongen af Spanien til at villige i Catharinas Gifters 
Maal med fin yngfte Gøn. Vanſtelighederne, ſom Kirken 
lagde i Veien "for Beflægtedes. Giftermaal, hævedes ved 
[Pavens Medvirkning, man Formælingen maatte udfættes, da 
prindſen fun var I2 Aar gammel. Men paa ten Dag, da 
han var bleven myndig, lod man ham undertegne en Prote— 
tation mod den indgangne Forpligtelfe; og Grunden, ſom 
infsrtes hertil, var, at den var indganet paa en Tid, da han 
i funde bedømme denne Forpligtelfes Natur. Prindſen hands 
ede ved denne Leilighed fun efter fin Faders Billie, ſom vilde 
vinge Kongen af Spanien til at. give Slip paa fin Datters 
Enkepenſion og tog Proteftationen tilbage, ſaaſnart han havde 
haaet denne Henfigt. Efter fin Faders Død ægtede Henrik 
Bde Catharina og levede 18 Aar med hende i fuldfommen 
Sendrægtighedb. . OmendfÉjønt Ferdinand, til, Henrits 
Ergrelſe, fluftede en Zractat med Frants 1fte, forftyrrede 
lette dog ei deres Enighed. Catharina fødte flere Børn, men 
un Maria naaede den Alder, at Faderen kunde lade hende 
rilære for Prindfeffe af Wales. Naar Kongen fattede den 
Idee, at ſtille fig ved fin Gemalinde, lader fig ligeſaalidet 
ned Vished beſtemme, fom hans egentlige Bevæggrunde, 
Men hoiſt fandfynligt bevægede hans Bekjendtſtab med Anne 
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Boleyn ham dertil, ba hun ei vilde forbinde fig med ham. 
paa anden Maade end ved Ægteſtab. Henrik beftræbte fig 
for at bevirke Difpenfationen for fit Giftermaal tilintetgjort ? 
hos Pave Clemens 7de. Denne udnævnre Cardinalerne 
Campeggio og Wolſey til Legater a latere for at underſoge 
Sagen, med den hemmelige Befaling af trakke ten ud, Alle 1! 
Forſeg at bilægge Sagen, mislykkedes. Kongen paaftob ||| 
Skilsmiſſe, Dronningen derimod erklærede, at hun aldrig "| 
vilde opgive fine Rettigheder, og af hun forkaſtede de af 7" 
Paven udnævnte Dommere; da ben ene var hendes perfontige "| | 
Fiende og den anden hendes Gemals Minifler, Kun for at "|| 

, andlægge denne Proteſtation indfandt bun fig ved de førte "| | 
| 
[ 
[ 
É 
| 

Møder. Ingen Trudſler, ingen Beſtyldninger, hvormed 
man tænkte at ſtræekke hende, kunde forandre hendes Beflut= " 
ning. J det andet Mode kaſtede hun fig for Kongens Kød= " 
der, og han hørte hendeg Foreftillinger ei uden Rorelſe; hun 
fjernede fig derpaa for ei at møde mere. Hun henvendte fig 
derpaa til den hellige Stol, fom opløfte GCommisfionen og || 
kaldte Sagen for fin Domſtol. Henrik gjorde nu fin Gemal: | | 
inde flere Tilbad, hvis hun vilde finde fig i Gtilsmiffen, "|| 
men, da hun blev ubøjelig, forvifte han hende til Amphtill 
ved Dunftable. Endelig forfyndte Cranmer, Erkebiſkop af 7! 
Ganterbury, 1533 Dommen, hvorved Henriks XEgteſkab med |! 
Catharina erklæredes for ugyldigt, Da Dronningen hørte "|| 
denne Dom, erklærede hun, at hun vilte vedblive at betragte | 

. fig fom Henriks Gemalinde og gjøre Fordring paa alle de 
Rettigheder, bende derved tilkom, indtil Paven havde for= || 
dømt hende. JRom bleb Cranmers Dom cafferet 1534, bog "|| 
uden at derved Noget forandredes i hendes Stilling. Hun "|' 
levede "fun to War efter, Daglig var hun Vidne til deres | 
Undertrykkelſer og Mishandlinger, ſom vare blevne hende . 
troe. Den Trøft, hun føgte i Religionen og i Udøvelfen af 
chriſtelige Dyder kunde ei udſlette den Kummer, der lidt efter || 
lidt bragte hende t Graven Henrik, form aldrig havde f 
ophørt af agte hende, gav hende t ven fidſte Sygdom flere 1! 
Tegn paa Deeltagelſe. Hun ſkrev Kongen til fort før fi | 
Død, foreftillede ham med rørende Omhed hans Uret og for⸗ 
ſikkrede ham, at hun glemte den, og bad Gud om ogfaa af | 
glemme den; hun anbefalede ham fin Datter Maria og fine [| 
Tjeneſtefolk. Til Slutning kaldte hun ham fin elffede Herre, ” 
Konge og Gemal. Hun døde den 6te Januar 1536 paa 
Slottet Kimbalton, 50 Aar gammel. Hendes Dyd ledfagede |] 

Catharina af Medicis, Henrik 2dens Gemal⸗— 
inde, var født i Florents 1519 og den enefte Datter af Lorenzo" 
af Medicis, Hertug af Urbino og Clemens 7des Riece.… ff 

J 
| | 
| 

| 
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Frants 1fte villigede Fun i at give hende fin Søn til Gemal⸗ 
inde, fordi han troede hun aldrig ſtulde komme paa Thronen 

| og fordi han behøvede en betydelig Cum Penge, ſom Lorenzo 
forſtaffede ham. Formaliugen gik for fig i Marſeille 1533. 
Catharina, ligeſaa ſmuk ſom aandrig, havde i Florents 
uddannet ſin Smag for Kunſterne, men tillige indſuet Grund— 
| færningerne af hiin italienſte Politik, der ſtedſe tog fin Til- 
| flugt til Cabaler, Lift og Trotøsbed, fom ei ſommer en ædel 
øg ſtor Characteer. Catharinas Wrgjerrighed var ubes 
grændfet; hun opofrede ſamme Frankerig og fine Børn; men 

aldrig havde hun et faſt Maal, og man fan aldrig tillægge 
Af hende nogen dyb Plan, Den Stilling, hvori hun fandt fig 
ved fin Ankomſt til Frankerig, gav hende Leilighed ſtedſe mere 
at øve fig i Forſtillelſens Kunſt. Dun holdt Venſtab ſaavel 
med Hertaginden af Etampes, Kongens Maitreſſe, ſom med 

| Diana af Poitiers, fin. Gemals SWaitreffe, uagtet de vare 
Fiender. Uden Magt, uden perfonlig Anſeelſe kunde man 

| formode af hendes ligegyldighed, af hun ſtyede Forretningers 
| Uroe; men, ba Henrik 2dens Død 1559 ved en Turnering 
| havde gjort, hende fil fin egen Herre, fane man hende ſtyrte 
fine Børn t en Hvirvel af Forlyftelfer, give dem Skueſpil, 
der kunde ophidſe dem til Gruſomheder og vellyſtige Feſte 

for at fvæblfe dem ved Udſpavelſer. Hun havde i fit Følge 
en Mengde Hofdamer, uvis Hovedforretning var at forføre 
dem, fom hun vilde drage til fig, og midt unter diſſe Adſpre— 

| delfer tilberededes Blodſcener, hvorom Erindringen vakker 
Gyſen hos Efterverdenen. Hendes Anſeelſe under hendes 

| ældfte, Sen, Frants den 2den, var indſtrenket, da denne 
Fyrſte, ifølge fin Forbindelfe med Maria Stuart, var Gui— 
| ferne gandſke hengiven.  Jverfyg paa en Magt, hun felv ei 
| hovde, fattede Catharina ben Beflutning at begunſtige Pro— 
| teftanterne, em fordærvelig Plan tet Land, hvor den catholjfée 
Religion var Rigsgrundlov. Uden denne falffe Forholds— 

regel, hvorved Hugonotternes Mod havedes, vilde Religions— 
meningerne neppe have vakt de. frygtelige Borgerkrige, der 

jædelagde Frankerig. Selv følte Hun fig fat i Forlegenhed 
ved fin Eftergivenhed mod Hugonotterne, da hun fik Beſty— 
relſen af Riget i Carl gdes Mindreaarighed. Vaklende mel» 
lem Guiferne, der fode i Spidfen for Catholikerne, Conde 
og Coligny, Proteſtanternes Hobdinge, var hun nødt l 
uophorlige Intriguer, der dog ei kunde faffe hende faa ”æ 
Magt, fom en aabenhjertig Ovførfel vilde tilvejebragt. For= 

| agtet af alle Partier, men trøftet herfor, naar hun blot var 
iftand til at bedrage dem, greb hun til Vaaben for at under: . 
handle og underhandlede for at begynte en nye Krig. Bars 
tholomæusnattens Blodbad var hendes Vært; hun bevægede 
Kongen til Forſtillelſe, ſom var hans Characteer gandffe 
fremmed, og faa ofte han føgte at rive fig løs fra en Afhan⸗ 
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gighed, hvorover han rodmede, forſtod hun at hindre ham 
deri ved Frygt og JIverſyge, fom hun vakte hos ham ved at 
begunftige hang Broder Henrik. Efter Carls Død førte hun 
paa nye Regentffabet til Henrik Zdie fom tilbage fra Polen 
og bidrog Sit fil de Ulykker, der ramte Frankerig under hans 
Regjering. Da hun 1589 døde i en Alder af 60 Aar, var 
Frankerig i en ſaadan Forvirring, at man neppe bemærkede 
hendes Død. Religionsſtridighederne vare hende egentlig 
ligegyldige; men for at herſte, fattes hun Alt paa Spil. 
Hendes Tilhængere forftod hun med ligefaamegen Kunfi at 
forene fom at bringe Ueniuhed mellem fine Fiender. Hun var 
ødfel i høiefte Grad og fvarede dem, der føoreftillete hende 
Skatkammerets Udtemmelſe: »Man maa bog leve,” pens 
des Opforſel havne ſtor Indflydelfe pan hiin Tids Sæder, vg 
man veed, at diff: vare meget fordærvede. Der er Intet at 
roſe hog hende uven en vis Elegans i hendes Opforſel og en 
Levende Tilbeielighed for Kunfter og Videns ber. ” Hun lod 
koſtbare Haandſtrifter fomme fra Grækenland og Italien, bun 
lod opbygge Tuillerierne og Hotel de — i hvis Sted - 
man ſiden har fat Halle aux hles. 

Carhaving den iſte, Keiſerinde af Rusland, der 
fra ringe Stand hævede ſig paa det ftørfte Riges Throne, vur 
Ditter af en Bonde i Lithauen ved Navn Samuel; -thi hau 
hadde intet Familienavn, hvilket hyppigrer Tilfældet i diſſe 
nordlige Provindſer. Hun var født dén 16de April 1686 og 
erholdt i Daaben Navnet Martha. Hendes Forældre fatte 
hedde i Tjeneſte hos en lutherſt Geiſtlig ved Navn Daut t 
Roop, et Sogn, fom ligger i den rigaiſte Kreds, hvor hun 
lidt efter lidt antog den proteftantiffe Religions Lærefætnina= 
ger. Fra Joop kom hun fil den lille Stad Marienburg til 
den derværende Provſt Glud. . Vigen, hvis Skjonhed udvik— 
lede fig, anfaacs vel mere 'for Tieneftepige end Pleiedatter, 
men blev dog oplært med Provſtens Datter faavel i Religionen 
ſom i nyttige Haandarbeider. En ſvenſt Dragon, ved Navn 
Johan, forelffede fig i bende. Pan bab om hendes Haand, 
og, da den fattige Martha juft ikke havde noget Valg, mod> 
tog hun Tilbuddet, Hun blev hane Kone, men kun paa nogle 
Daae Hendes Mand maatte følge fif Kald fom Soldat. 
Dette» ede fort før Ruſſerne 1702. indtoge det ubetydelige 
Glot Marienburg. Stadens Indbyggere bleve gjorte til 
Sanger ca iblandt dem Martha. Hun tilfaldt den comman— 
derende General Scherem⸗ tjev, hos hvem Menzikow ſaae 
hende og fandt Behag i hendes Yndigheder. Scheremetje w 
vil hende nu til fin Fyrſtes Yndling, ſom ſtrax tog hende 
il ſig. Imidlertid var den fvenffe Dragon kommen tilbage 

fåm underofficeer, havde erkyndiget fig om fin Kone og faaet 
hendes Opholdsfted at vide, At fordre hende tilbage vilde, 
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| været ligeſaa unyttigt fom farligt; han beføgte hende derfor 
hemmeligt. Hun levede i Menzikows Huus med temmelig 
JFrihed, men tjente bog endnu, For ci at miſte hende, holdt 

Menzikow hende ſtjult for Peter den ftore og de fornemme 
Ruſſer, men tillod bende Omgang med fine Lige, faa Zohan 

løg Martha temmelig ofte fane hverandre. En Uforfiatighed 
|filintetgjorde Menzikows hele Omſorg: i en Ruus pralede 
han engang af hentes Skjonhed. Man vilde overbevife fig 
(om han falte Sandhed; han vægrede fig ved af give dette 
|Geviis, Dog — Peter felv forlangte det, og Martha 
maatte frem, Hun giorde et dybt Indtryk paa den rusſiſke 
Monark, og Menzikow overlod ham hende. Menzikow tro— 
| frede fig over hendes Tab ved politife Fordele; thi fra nu 
taf tænfte og handlede hun efter hans ForfÉrifter og han 
underviſte hende, hvorledes hun maatte ſmigre Monarkens 
Euner for at drage Fordele deraf. Martha forandrede nu 
' anden Gang Religion, gik i Moffat over til den græffe 
Kirke og antog Mavnet Catharina. . Ved denne Leilighed 
var ben ulykkelige Alexei Czarowitſch Fadder. Hun blev 
nu falbet Catharina Alexiewna. Nogle Xar befandt 
hun fig ved Peters Hof under Navn af hans Koks Kone. 
| Ved. denne Tid i Xarene 1708 og 1799 fødte hun Prindfes- 
| ferne Anna og Eliſabeth, af hvilke ben førfte blev Hertug— 
| inde af Holſteen og Moder til Keiſer Peter den tredie, den 
|anden blev SKeiferinde af Rusland. . Omtrent Xar 1710 
begyndte man at falde hende naadige Frue eg ſom hørende 
| til Hofſtaten, ledfagede hun Monarken overalt. Som offent: 
|lig erkleret Maitreffe og ſiden fom Keiſerinde fødte hun 5 
| Børn, fom alle føde tidlig. Aar 1713 udkom en keiſerlig 
Befaling, hvori hun foreſtilles Riget ſom Peters virkelige 
Gemalinde. Prindſeſſerne Annas og Eliſabeths Retmæsfig, 
hed blev herved lovligen, ſtjondt ſtiltiende erkjendt. Hun 
forſtod at fængfle Keiſerens Hjerte ved hendes Eftergiven— 
hed, ved den Faſthed, hvormed hun udførte Alt og ifær ved 
henses Forftand, J den ulykkelige Stilling, hvori Peter 

| befandt fig ved Pruth 1711 reddede Catharina ham, da 
ingen Redning ſyntes mulig. Hun, Ofterman og Schaphi— 
row befluttede af beſtikke Storvefiren. Hertil gav Catharina 
I alle fine Juveler og laante alle de rede Penge, hun kunde 
| faae fat og fom Funde undværes. Ferft efterat Middelet 
| var flaaet an og Keiſeren reddet fra Undergang, opdagede 
hun ham det og han lovede ſtedſe at være hende taknem— 
melig derfor, . I Aaret 1722 erklærede Peter hende til fin 
Efterfolgerſte og 1724 kronede han hende i Moſtau. Dette 
var det flørfte, men og tillige det fidfte Beviis, han gavi 
hende paa fin Agtelſe; thi i de fidfte Maaneder af ſamme 

Aar maafte hun føle hans hele utilfredshed. — Catharina 
elſtede Kammerherren Mons, og Keiſeren overraſtede hende 
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med ham. Mons blev halshugget og bun maatte bivaane | 
Halsbuagelfen. Keiſerens Forbittrelſe gif over alle Grænds 
fer. ile hendes Fortrolige bleve bortfjernede og andre kom 
i deres Sted,” paa pvilfe Peter funde forlade fig. Menzi⸗ 
kow var formebelft nogle Urigtigheder i Statsforvaltningen | 
falben i Unagaade; Peter havde ofte Anfald af legemlige 
Smerter, der afbrobes af de feygteligſte Udbrad af util— 
fredshed. Diſſe forenede Omftændigbeder gjorde Catharinas 
Stilling ffrættelig, og Tanken om FremtideiÉmaatte- være 
hende faa meget ubehageligere, ſom hun efter Keiſerens 
Sytfringer maatte befrygte en Forandring i Thronfolgens 
Beſtemmelſe til ſin Skade. For at hindre dette, behsvede 
hun Menzikow, og ved Jaguſchinſkis Klogſtab lykkedes det 
at forfone hende med Keiſeren. Hun arbeidede nu” med 
Wndlingen paa at befæfte fin Skjebne, da Peter dsde den 
28de Januar 1725. Catharina, . Menzikow og Fagufdinfki 
Holdt det for nødvendigt at jule Keiſerens Død indtil de 
havde filtret hende Thronfolgen. De bragte den berømte 
Theophanes, ſom havde hjulpet Peter til at afſkaffe mange 
Misbrug, paa deres Side, Han beedigede for det forfams 

— — 

lede Folk og Tropperne, af Peter paa Dedsſengen Favde 
erkleret, at Catharine alene var værdig at følge ham, 
Herpaa udraabte man hende til Keiferinde og Selvherſter⸗ 
inde og ſpoer hende paa nye Treſtabsſeed. J Begyndelſen 
arbeidede man efter Peters Planer, og under Menzikows 
Styrelſe gif det ret gott med Statsforvaltningen. Men 
Keiſerindens naturlige Efterladenhed fik lidt efter lidt ſaa— 
ledes Overhaand, at hun uten at tage den ringefte Del i 
Statsforretningerne, gandſke overlod dem til ſine Yndlinge, 

— — 

hvorved-Folkets Tilfredshed fnart forvandledes til Murren. 
Hendes private Liv var haiſt uregelmesſigt. Hun begik 
jtore Udfoævelfer, ifær i Drik. Man fortæller, at hun dyp⸗ 
pede et Slags Kringler i ſterk ungarff Viin og nød faa 
længe; deraf til hun blev. beruſet. Saaledes nedbrød hun 
jin ſerke Conſtitution; dog vare åer ogfaa andre Aarſager 
til hendes tidlige Død. Keiſerinden havde en Stik, der var 
en Følge af hendes flette Opdragelſe. Enhver af Hoffets 
Herrer, der om Eftermiddagen tom i hentes Smaafelffaber 
flog hun paa Lommerne og forlangte Bonbens af dem. 
Dette gjorde hun ifær ved Menzikow, der i det Mindfte tits 
ſyneladende flod i Anſeelſe og var den keiſerlige Families 
daglige Selffab. Denne ffal, misfornøjet over Keiſerindens 
ſtore Tibsielighed til fine Børn, hvorved hans Indflydelſe 
tabte fig, have givet hende forgiftede Figen med Sukker 
øver. Huu døde den 170e Mai 1727. Man foregav et 
Saar i Lungen havde aabnet fig. Hun blev begravet i 
Petersburg ved Siden af fin. Gemal. 

—— —— — 
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| Catharina den 2den, Keiſerinde af Rusland, var 
født. i Stettin den 2den Mat 1729. Pendes Fader Chriſtian 
Auguſt, Fyrfte af Anhalt Zerbſt, var kongelig preusſiſt 
Genñeralfeldtmarſchal og Gouverneur i Stettin. Hun ff 
Navnet Sophia Auguſta. Keiferinde Eliſabeth valgte 
hende til Gemalinde for, fin Soſterſon Peter, ſom hun havde ' 
beſtemt til fin Cfterfolger. Den unge Fyrftinde blev af fin 
Moder Johanna Sliſabeth ført til. Moffau, hvor hun gif 

| over til den græfeReligion og antog det hende af Keiſerinden 
| beftemte Ravn Catharina Alexiewna. Den 1fie Sept. 1745 gif 
| Formgiingen for fig med ſtor Pragt. Catharina, der dengang 

| var 16 Aar gammel, funde venfe i fin Gemal engang af fre 
| Cen af Europas og Aſiens mægtiafte Fyrfter, men Peter befad 
hyoerken ftore eller elZværdige EgenÉaber, Hans Aand var 
| udannet, han overlod fig fil en udfvævende Soldats Laſter. 

Diſſe Omſtendigheder overbeviifte Gatharina om, at hun ei 
| vilde være lykkelig 1 fif Egteſtab. For paa nogen Maade 

at holde fig fÉadesløs, greb hun til Studeringer, og det ev 
| rimeligt, at de 17 Har hun tilbragte paa denne Maade 
| meget bidroge til at udvikle hendes Aand og hendes Charac⸗ 

teerſtyrke. Ved et Hof fom bet rusſiſke under Keiſerinde 
Eliſabeth kunde Catharina juft et faae ſtrenge Begreber om 

Tugt og Sadelighed. Blandt hendes Gemals Venner udmær: 
kede Grev Soltikoff fig ved fin Forſtand og ved fin Perſons 
Ynde. Han tiltrak fig Catharina Opmærffomheb og der 
opkom et fortrotigt Forbald imellem dem, Men, da Soltikoff, 
fom foreftod adkillige fremmede Geſandtſkaber førmedelft den 

| bejftandige Fraværelfe begyndte af blive Catharina ligegyldig, 
vifte fig ved Hoffet en ung Polak af ſmuk Vært og behagelig 

| Dannelfe. Dette var den ved fin Lytte og ſiden ulykke 
berømte Stanislaus-Auguſtus Poniatowſky. Han traf Stor— 
fyrſtindens Blik paa ſig ſaaſnart han viſte ſig ved Hoffet, og 
af dette forſte Indtryk opkom den meeſt levende Tilboielighed. 

| Deres Forſtaaelſe undgik ei Keiſerindens Opmarkſomhed, 
men ſyntes et at mishage hende; paa hendes Anbefaling 
gjorde Auguſt zdie den lykkelige Poniatowfky til fin Geſandt 
ved det rusſiſte Hof. I Rusland tænkte Ingen paa at for— 
ſtyrre hans Forhold til Storfyrftinden; i Paris derimod 

| vakte det Bekymring. Frankerig, dengang i Krig med Eng> 
Tand, havde fluttet en hemmelig Alliance med Oſterrig og 
draget Rusland ind i ſamme. Poniatotvæny var bekjendt ſom 
en ivrig Tilhænger af, England, og ved Eliſabeths Charac— 

| teerfvaghed frygtede man for, han vrd Storfyrſtinden lunde 
virke paa. hende til Frankerigs Skade. Ludvig 1g5de, undere 
rettet. herom. ved fin Geſandt, benyttede fin Indflydelſe hos 
Kongen af Polen for at bevirke Poniatowſtys Tilbagekaldelſe. 
Storfyrſtinden bar i Begyndelſen meget frænfet - herover, 
men traf ſnart gt nyf Valg, 1762 døbe Clifabeth, bvorpaa 
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Peter den 3die beſteeg Thronen. Denne Begivenhed forſtor— 
rede Skilsmiſſen mellem de to Wgtefolk. Lyſt til at herſte, 
forenet med den Frygt i Peter at finde en uforfonlig Tyran, 
bevægede Catharina at anvende Alt for at ſtyrte ham fra 
Thronen. J Petershof, hver Keiſerinden fun fynées at være 
beſtjeftiget med fin Kummer og fine Kjerlighedsintriguer, 
fom- en Sammenfværgelfe iftånd, i hvis Spidſe fiod Grev 
Panin, den briftige: Fyrftinde Daſchkoff og en ung Garde— 
-officeer ved Navn Gregorius Orloff, fom efter Poniatowſty 
havde vundet Catharinas Yndeft. "Peter den tredie blev Rus> 
ferne daglig mere forhadt ved fin Forkjerlighed for hvad der 
var Preusſiſk, ved fin Politik øg fin ubetydelige Characteer. 
Alle de, fom foragtede Keiferen og haabede af vinde ved en ” 
Forandring, filtraadde Catharinas Partie. Imidlertid var 
Gammenfværgelfen nær ved at opdages; Cen af be Sam— 
menfvorne var alerede fængflet, da Hovederne for dem 
befluttede af bryde løs. Catharina, underrettet om Faren, 
forlod Petershof midt om Natten, lagde, Endeel af Veien tils 

” bage i en Bondevogn og ankom fil Petersborg, hvor Mit var 
forberedet for at udraabe hende til Keiſerinde "Tropperne 
vare vundne og Folket fremt for hende. Natten, mellem den 
8de og 9de Juli, udbrød Gammenfværgelfen; i faa Timer 
fatte en Revolution, der næften ingen Hindring fandt, 
Gatharina paa Theonen. De Gammenfvorne ſelv forbaus. 
fedes over det lykkelige Udfald, Man har roeft det Maades 
hold, Catharina vifte, men unsdvendig Strenghed vilde berøs 
vet hende Folkets Yndeſt, fom hun faa høilig behøvede.  Ct 
enefte Menneſkes Død ſyntes nødvendig, og Peter den Z3die blev 
qvalt i Fængflet, i def mindſte med Catharinas Vidende. 
Hun havde ved fin Thronbeſtigelſe gjort ftore Løfter, For 
at undertrykke Misfornøtelfen med Peters Død og befæfte 
fin Magt, føgte hun at vretfærdiggjøre det Haab, hun havde 
vakt. Hun ſmigrede klogeligen Folkets Forfængelighed, 
vifte udvortes ſtor Agtelſe for Religionen og Miniftrene og 
lod fig med ſtor Pragt krone i Moffau. J de førfte Maane— 
ber befÉjeftigede hun fig med Mibler til at fremme Induſtrie 
og Agerdyrkning og ſtaffe en Marine tilveie; hun udgav 
nyttige Forordninger for Rettens Pleie; maafkee vilde hun 
bragt de voldſomme Midler, hvorved hun havde beſteget 
Zhronen ft Forglemmelfe, hvis hun havde indſkrenket fig til 
at forbedre fine Underſaatters Skjebne og fat fin Are t at 
cultivere fit uhyre Rige iftedet for at forftørre bet, Eet War 

— 

efter hendes Thronbeftigelfe tvang hun Curlaenderne til at å 
affætte deres nye Hertug Carl af Sachſen og tilbagefalde ben 
for fine Gruſomheder forhadte Biron. Saaledes forføgte 
Catharina med Magt at gjøre fig til Volgiftsmand for 
fine Nabder. Auguſt den 3dies Død bød hende en nye 
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| Lejlighed til at udføre fine ærgjerrige Planer, .- Bed 
| pjelp af fine Gefandter og Armeen bragte hun det dertil, 
|at hendes forrige Elſter Stanislaus Poniatowſky blev 
kronet til Konge i Polen. Man medens hun paatvang 
Polen en Konge, tiltog. de Misfornoiedes Antal i hendes 
| eget: Rige og ſaavel i Moſtau fom Petersburg fandt adſtillige 
Anſlag Sted imod hende. Den unge Iwan oplivede de 
Sammenſvornes Haab, og hans pludſelige Mord forøgene 
| SMisfornøielfen, men” tilintetgjorde. hendes Fienders Planer. 
Keiſerindens Hof var fra den Tid Fun foruroliget ved ſmage 
Intriguer, hvori Galanterie blandede fig med Politik for at 
fortrænge en VWndling ved en anden. J Forlyftelfers Skjod, 
"hvortil Catharina overlod ſig, beſtjeftigede hun fig tillige 
med at forbedre Lovgivningen i, fine Stater, Deputerede fra 
alle Provindferne famlede fig paa hendes Befaling i Moſtau; 
Keiſerinden felv havde opfat en Inſtruction, ſom man fore— 
| Tæfte i de førfte Forſamlinger. Men ſaa forfkjellige Stationer 
| Funde hverken forftaae hinanden eller underkaſtes ſamme Love. 
| Man havde begyndt at tale om Bøndernes Frigivelfe, 
| Dette enefte Forflag kunde afſtedkommet en blodig Revolution. 
Catharina, ſom bivaanede Raadſlagningen, ophævede For— 

ſamlingen, der, tillagde hende Navn af Fedrenelandets Moder, 
Men diſſe Lovbgivningsforſog beſtjeftigede dog et Catharina 
meeſt; huͤn nerede hemmelig den Plan at underkaſte fig helse 
| Morden,;"S Hun havde forenet fig med England. og fordrede 
| af Polen Uftrædelfenaf Endeel Provindſer, hendes Tropper 
| havde beſat. Frankerig føgte vel at danne et Partie i Polen 
| mod Rusland, men diſſe fvage Forføg tjente Fun til at fremme 
"hendes Planer. g Gamme Følge havde den Krig hvortil man 
havde; bevæget Tyrkerne. Det rusfiffe Flag vaiede ſeierrigt 

| paa. de græjfe Farvande, og paa Mevas Bredder fattede 
man den romanagtige Plan at gjiengive Republikerne i 

| Spurta og Athenen nyt Lib for at ſtille dem imod den 
i ottomanniffe Port, Midt under Setervindinger over Tyr⸗ 
Terne fortfatte hun ſine Planer mod Polen. For af fore— 
"bygge de eurdpæifte Magters Modfigelje, traf hun Hofferne 

| + Wien og Berlin ind i fin Politik, og undertegnede 1772 der. 
| berygtede Delingstractat, Rusland erholdt de Provindfer, 
| hvoraf det indrettede Gouvernementerne Polotſt og Mohilew 
| og Gatharinarbeholdt en udelukkende Indflydelſe ved Garan— 
| tien af den nye polffe Conſtitution. J Aaret 1774 under— 
tegnedes Freden til Kainardſchi med Porten. Catharina 
beholdt af fine Erobringer Fun Aſob, Taganrok og Kinburn, 

| men hun Faffede fig tillige frie Skibsfart paa det forte Hav 
og Crims Uafhængighed. Dog blev denne Uafhængighed 
fnart Afhængighed af Rusland, Saa fordeelagtig Freden 
var, faa beleilig var den og for Rusland, J Krigens tredie 
Var var Moſkau og flere Steder plagede af Pet, Naſten 



174 Cat 

paa ſamme Tid bavde en Eventyrer ved Ravn Pugatſchef, 
fom udgav fig for Peter den tredie, bragt adfillige af det 
øftlige Ruslands »Provindfer i Opſtand. Potemkin Havde 
dengang en uindſtrenket Indflydelſe paa Keiferinden og regjern 
vrede tilligemed hende, Han fuldente Crims Underkaſtelſe og 
udſtrakte Rigets Grændfer til Caucaſus. Medens Gathasz 
tina faaledes udvidede fit Riges Grandſer, gjennemreiſte hun 
de Provindfer, Pugatſchef havde bragt i Opror; hun beſeilede 
Wolga og fiden Boryſthenes. Hun ønffede at lære of Fjende 
Taurien, hvortil Potemkin, der vilde gjøre denne Reiſe til et 
langt Triumphtog, opmuntrede hende, Paa en Vei af flere 
hundrede Mile faae man intet andet end Fefter, theatralſte 
Foreftillinger og fortryllende Blendverk. Langs Veien våre 
Ildmaſſer antændte, Etæderne vare illuminerede, Paladſer 
opſtode midt paa øde Marker for at beboes een Dag; Lands⸗ 
byer og Stæder vare anlagde i Orkenerne, hvor Tatarerne 
ført før havde græffet deres Hjorde; allevegne fandtes en 
talrig Befolkning, Billedet paa Lykke og Belbefindende; 
ållevegne var Dands og Sang; hundrede forſtjellige Natio— 
ner hyldede deres Herfferinde: Gatharina-faae i Fraſtand 
Byer ca Stæder, hvoraf der intet var uden de ydre Mure. 
Hun faae en Mængde Menneſter, fom om Natten bragtes 
videre for næfte Dag at fÉaffe hende famme Skueſpil. To 
Fyrſter beføgte- hende paa Reiſen: Kongen af Polen og Keie 
fer Fofexh 2den. Denne fidfte fornyede fit Leftg'at. under» 
ftøtte Hente i hendes Planer mod Tyrkerne. Omtrent par 
ſamme Tid arbeidede to Hoffer paa at indvikle hende i en 
dobbelt Krig. Preuſſen og England forenede fig for at 
gribe til Vaaben mod Rusland. Tyrkerne vare ifte heldigere 
i denne "nye Krig end i ten forrige, og maaffee vare de 
gantffe fordrevne af Europa, hvis hendes Finanfer havde 
været bedre, og Sverrig ci havde gjort en Diverſion til 
Tyrkernes Fordeel. Freden biev undertegnet 179r i Jaſſy. 
Catharing beholdt Otſchakoſf og det hele Land mellem Bug 

. dg Dniſtetr. Mebens Rusland var beffjeftiget med Tyrkerne 
havde Guſtav 3die aabnet Feldttoget og et Dieblik truet 
Petersborg. Efter en foaarig Krig, der forte med afvers 
lende vykke, fiuttede man 1790 en Fred: til Verela, fom ef 
forandrede Noget i besge Staters Grendſer. Saaledes 
tjente alle Krige mod Rusland kun til at forsge dets polis 
tife Overvægt og fordoble Catharinas Wrgjerrighed. Hen—⸗ 
des Indflydelſe paa Polen var betydelig og mishagede 
Polakkerne ligeſaa meget fom den vakte Misundelfe hos de 
øvrigt i' Delingen concurrerende Magter. Oſterrig, men 
ifær Preuſſen opfordrede Polakkerne til offentlig at for» 
fvare deres Uafhængighed for at tvinge Cafharina, til et 
afajørente Skridt. Hun traf Sagen endnu noget ud, men 
endelig gav hun efter for fine Yndlingers Intriguer, fom paa 

— ⸗ 
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hh ene Side ned deres Emiſſarer ophidſede Rigsdagens 
:alere mod Keiferinden og paa denanden Side daglig fores 
igde hende ſelv fmedede Efterretninger fra Warſchau, hvilte 
deholdt de, groveſte Fornermelſer imod hende, Sathafina 
uttede derpaa en nye Delingstractat med Preuſſen, hvor⸗ 
ter Polen ſtulde forſpinde af Staternes Rekke. Kort ders 
aa forenede hun Curland, Samogitien og Kredſen Pilten 
(ed fit MNige, Ved den franſte Revolution blev hun rolig 
ilffuerinde, | Gun modtog mange migranter, . men. de 
fter, hun gjorde dem, var hun ei tilfinds at opfylde, Den 
nſurrection, fom 1794 udbrød i Polen, kunde et redde dette 
ykkelige Land, "der efter at Ptag var ftormet, Koſeiusko 
gen og flere Provindfer ødelagde, aldeles maatte undere 
fte fig 1795. Catharina havde begyndt en Krig mod Vers 
m og nærede efter nogle Hiſtorieſkriveres Forſikring den 
lan, at gjenoprette den ſtore Moguls Rige og kuldkaſte 
glænbernes Herredomme i Bengalen, da ef Slagflod endte 

ndeg Liv den gde Novbr. 1796. Dommene om fjende er 
eget forſtjellig. Ved al hendes Kjons Svaghed vifte Catha⸗ 
na ei fjelden en ſtor Regents Faſthed og Characteer. To 
denſkaber beherſtktede hende indtil. Graven, Kjerlighed og 
krgjerrighed. Hiin ajorde hende meget ofte til Gjenſtand 
v Daddel baade hjemme; og hos Fremmede, uagtet bun 
»førte fig med mere Anſteendighed end hendes Forgjengerſtez 
nne forledede hende til at foretrekke et forfengeligt Skin 
r varig Hæder, Hun forftod at forene de meeſt uligeartede 
orretninger uden at opgive den ene for den anden, Hun gav 
za [amme Tid fine WYndlinge et. Rendezvous og arbeidede 
ed fine Miniſtre, ſkrev et forlibt Brev til en Gardeofſicee, 
philoſophiſt til Voltaire og Frederik den 2den og undere 

gnede Orbre at angribe Tyrkerne eller befætte Poley. Hun 
tigrete alle udmærkede Skribentere for at hofte Mors af 
m: faa lidet hun holdt af Frankerig agtede hun dog Franſt- 
ænd. Hun havde en litteraie gent i Paris, Grimm, 
dbod Voltaire flere Gange til fig, foreflog d'Alembert af 
de fin Encyclopedie i Petersburg og paatage fig Storfyrs 
mg Opdragelſe. Diderot Havde beføgt Hende og havde 

hiderholdt fig meget fortrolig med hende. Hun opnaaede 
rved hvad hun ønffede. Europas Larde falte hende blande 
ftere Regenter og tildeels fortjente hun og deres Roes 

un fremmede Handelen, forbedrede Lovgivningen, anlagte 
tæder, Canaler, Hoſpitaler, Opdragelſesanſtalter. Pallas 
Billing reiſte paa hendes Bekoſtning. Hun vilde hæve 
ligbrugene i Statsforvaltningen, i Retspleien, i Skattes 
dÉrævningen, men hun begyndte uden at ende. Givilifationem 
orde Fun ringe Fremſtridt. Flere af hendes Foretagender 
nede alerede før hendes Død Ruiner, Selv ſom Skribents 
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inde føgte Catharina Roes. Hun har efterladt adſftillige 
Værker i det tydſte, franſte og rusſiſte Sprog. 

Cathcart, engelſt General, udmærkede fig i Revolu⸗ 
tionskrigen mod Frankerig og blev 1794 anſat i det flanderſte 
Feldttog under Hertugen af York. Efter Prindſens Bort⸗ 
gang beholdt ban Comandoen over de engelſte Zropper, Ham 
lagde ved Tilbagetoget, ſom Armeen gjorde i den haarde 
Vinter mellen 1794 og 95; ftore Talenter for Dagen: gif 
igjennem Provindſerne Geldern og Overyſſel, naaede Emden 
og indffibede der fine Tropper. 1805 var han Commandant 
af Irland og beſtemtes ſamme Aar til et Gefanttffab & 
Petersborg. Da han var i Begreb med at gaae derhen, 
erholdt. han. Dvercomando over de engelffe Tropper, ſom 
fEulde agere paa bet fafte Land. Men, da te Uheld, ſom 
havde truffet de allierede Armeer, nødte de engelſte Tropper" 
i Beayndelfen af Aaret 1306 til at drage bort, vendte han 4. 
Febr, tilbage til London. Efter Tilfitfreden erholdt han 
Unforfelen over de Tropper fom landede paa Sjelland og ind⸗ 
toge Kjøbenhavn; og, da England og Rusland igjen indlode 
fig i diplomatiſke Forhold med hinanden, blev han engelſt 
Geſandt i Petersborg og fulgte Keiſer Alexander 1813 til 
Tydſkland og 1814 til Frankerig. i 

Catheter, kaldes begge de mindre Gider i en ret— 
vinklet Triangel. ; 1 

Ef 
Catholicismus, betegner den eiendomlige Aand, 

hvorved den catholſke Kirke i fine Lerdomme, Indretninger 
og Géremonier, abſtille fig fra andre chriſtelige Secter. J 
Hovedfagen er vore Dages Catholicismus overeensſtemmende 

med de Sætninger, fom bleve antagne paa Kirkeforſamlingen 
i Trident (1547 — 1563) og ſom Pave Pius zte ved den 
1566 udkomne romerffe Catechismus kundojorde Lagfolk. 
Foruden Bibelen anfeer den Traditionerne, Pavernes, Biſkope 
pernes og Kirkeforſamlingernes Beſtemmelſer for uunddæer⸗ 
lige til at vedligeholde Troens Eenhed og Sandhed, tilſtaaer 
derfor ingen uindffrænfet Brug af Bibelen, og paaftaner, a 
man ved gode Gjerninger f. Er, Gaver til Kirkerne, - mild 
Stiftelſer, Almiſſer og deslige fan erhverve Fortjenefte ho 
Gud, ved Bodøvelfe og Fafter berolige fig mod viſſe Synder 
og fyldeftgjøre for dem, og at de Helliges for dem felv overs 
flodige Fortjeneſter fan bøde paa andres Synder ved Aflad; 

” af man efter Døden maae udhotde en Prøvetilftand, Skjers 
ilden, hvis Piinfler dog ved Sjelemeffer og andre gøde Gjer 
ninger af de Efterlevende kunne formilde. Kirkeregimente 
fører Catholicismen ved de for al verdflig Met fritagne Pra— 
ſter og Srdensgeiſtlige, hvilke den lærer at anſee ſom ind 
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viede, med en dem paatrykt uudflettelig geiſtlig Characteer 
udmerkede Perſoner, forpligter diſſe til at leve ugifte og 
antage Paven ſom Chriſti Efterfølger og den chriſtne Kirkes 
hoieſte, ufeilbare Operhoved. Den antager 7 Sakramenter 
[nemlig Daaben, Bebræftelfen, Nadveren, Bod, Præfteinde 
pieie EÆgteſkab og den ſidſte Olie, den tilbeder Helgene og 
(Billeder, lader Altartjeneſten forrette. t det for helligt anſeete 
latinſte Sprog og tillægger fine Ceremonier en vig overnaturs 
lig Kraft, hvorved de endog uden Hjertets Deeltagelfe kunne 
[virke til Metfærdiggjørelfe og Salighed. Bel gives der nu 
bh Mængde ſaapel Geiſtlige fom andre, der gjerne give Slip 
paa meget af hvad der enten ſtrider imod Fornuften eller et 
inder Medhold i Bibelen, bog vil Kirfen i bet. Hele ei give 

Slip paa nugen. af fine tildeels urimelige Lærdomme. Den 
catholſke Kirke udmærker ſig ved ſin Pragt og de mange 
udvortes Midler, hvormed den virker paa Sandſerne og hvilke 
virke med flørre Kraft paa Mængden end Fornuft og. Overø 
beviisning. 

Catilina (Cucius Sergius), traadde i Ynglings— 
falberen, da Mom var. bleven et Bytte for Marius's og 
Sullas Raferie, Som Patricier tog han den Sidſtes Partie, 
|havde nogen Deel i hang Scier og en ſtarre i hans Profcripe 
tioner, Mord, Brand og Rov vare hans Ungdoms Bedrifter 
log hans Forlyftelfe. Hans Jndflydelſe paa den forftyrrede 
Republik var betydelig, Dog fynes han at have tjent med 
|udmærkelfe i Armeen. Hoiſt farlig blev. han, da han med 
ſine øvrige Laſter forenede Bedrag. Lige ſtikket til at 
bedrage den Retſtafne, ſtrakke den Svage og meddele den 
|Fordærvede fin Driftighed tilintetgjorde han to Anklager, ſom 
|&rovius begyndte imod ham. Den ene angik forbryderfe 
(Omgang med en Veſtalinde, den anden hans Udfurlfer ſom 
Proconſul i Afrika. Men Catilina fom i Mistanke før em 
endnu ſtjendigere Forbrydelſe. Hans Giftermaal med Aure— 
lia Oreftilla havde igjen bragt hang Formuesomſtendigheder 
paa Fode. Efter Nogles Mening havde han i hende ægtet 
fin egen Datter, Frugten af cen af hang mange, Wgteſtabs— 
brud; efter andre havde han for af indgage dette Wgteſtab 
forgiftet fin førfte Gemalinde. Andre føle endnu til, at, dø 
Aurelia vægrede fig ved af ægte ham, fordi ban havde en 
Son af førfte WgteKab, ryddede han denne af Veien. Mit» 
lertid var en Forbindelfe kommen iftand mellen Endeel unge 
Meyneſker af fornem Slegt men fordærvede Sæder og ſtor 
Driſtighed. De fåae ingen anden Udvei at komme ud af deres 
Gield end ved at bemægtige ſig te høiefte Embeder i Staten 
og i ſamme tillade fig alle mulige Udſuelſer, Gatilina var 
Hovedet for dette Forbund, Hans Xnfeelfe blandt faa mange 
laſtefulde Menneſter ſtpidte han ifær fin Forbindelſe med 

| M 
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Sullas gamle Soldater, Ved dem holdt han Naboftæderne 
og Rom felv i Skrek. Han brugte ei alene de meeſt fordærs 
vede og urslige Plebeier, ſelb Patricier og Conſularer vare i 
hans Bante, Alt begunſtigede hans Fervovenhed. Pom⸗ 
peius gif frem med Seier i Aſien; Lucullus var i Rom de 
Velmenendes fvage Støtte, men de forlangte forgjeves at han 
kulde ſette fig i Spidſen af dem. Craſſus, ſom Hevde 
Lefriet Stalien fra Gladiatorerne, men ftræbte med umæts 
telig Begjerlighed efter Magt og Rigdom, befæftede endog 
Gatilinas frygtelige Indflydelſe og ſtammede fig ei ved at 
ville ftøtte fig paa den, GCæfar, fom med den finefte Kunſt 
igjen oplivede Marius's Partie, ſtaanede Catilina og opmun⸗ 
frede ham endog. Kun to Romere havde den faſte Billie af 
redde deres Fedreneland, Cato og Cicero, Catilinas Fils 
hængere onſkede ivrigt, af deres Formand tilligemed Caius 
Antonius, een af hans Fortrolige, maatte erholde Conſulatet. 
Da turde de haabe af kunne bemægtige fig Republikkens 
Skatte og Eiendomme under forſtjellige Paaſtud ifær ved 
Proſcriptioner. At Catilina ſkal have lovet bem Roms Op⸗ 
brændelfe og. Plyndring ev vel ikke troligt. Cicero havde. 
Mod til at føge om Conſulatet, unagtet de Farer, han derved 
udfatte fig for. Hverken Krenkelſe eler Trudſler, felv er 
Opſtand og ſnigmorderſte Forføg afſtrekkede ham og, da de 
rige Romeres Frygt underfløttete ham blev han deſigneret 
til Gonful for Aar 689 efter R. B. Alt hvad Catilinas 
Vartie kunde drive igjennem var, at Caius Antonius valgtes | 
fil den anden Conſul. Bog tabte Catilina et Haabet at 
blive valgt næfte War. Hans Partie tabte imidlertid adffil= 
lige betydelige Mend. Antonius blev af Gitero tvungen til 
Neutralitet; Cæfar og Craffus fattede ſamme Beflutning 3 
Autronius eg P. Sulla begyndte at træffe fig tilbage, Pifo 
var dræbt i Spanien. Men Italien var blottet for Trop⸗ 
per; Sullas Veteraner ventede fun et Signal for igjen at 
gribe til Vaaben, og Gatilina gav dem dette, Centurionen 
Manlius blev ſendt til dem og dannede en Leir i Etrurien, 
Cicero vaagede: et lykkeligt Tilfælde bragte ham Kundſtab 

… øm de Sammenſvornes hemmeligſte Planer. Cen af dem, 
Curius ftod + Forbindelfe med et Fruentimmer af tvetydigt 
Rygte ved Navn Fulvia og havde gjort hende befjendt med 
deres Planer. Ved hende og Gurius fif Cicero Efterretning 
om ethvert SÉridt, Han erfarede, at hans Perſon truedes 
af ftor Fare og af fo romeffe Riddere havde pantaget fig at 
myrde ham i hans Huus, Paa åen til udferelfen beſtemte 
Dag fandt Morderne Hans Døre. lukkede og bevogtede, 
Endnu nølede Gicero at bekjendtgjore Gammenfværgelfeng 
Omftændigheder, hvis Fremſtridt og Hjelpemidler han førft 
fuldkomment vilde udforffe. Han nøiedes med at lade Rom 
ane den truende Fare, Men faafnart Manlius's Opſtand blev 
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bekjendt, udgav han det bekjendte Senatiisconfult: ”at Eon⸗ 
ſulerne maatte tage Forholdsregler, der kunde forebygge 
|Statens Skade.“ — Det var høift vanſteligt af bemægtige 
(fig Gammenfværgelfens Overhoved, fom havde Soldater t 

Jog uden for Rom, endnu vanſteligere var det at bevife hans 
Forbrydelſe, da faa mange vilde betjene fig af den til deres 
|egne Planers Udforelſe. Man maatte vælge mellem fo ulyk⸗ 
ker, en Omvæltning inden Roms Mure og en Borgerkrig. 
[Cicero foretrak den finte.  Gatiling,- det romerſke Folks 
Fiende, vovede at vife fig i Senatet, Cicero. heltt en, heftig 
Tale imod ham, fom havde vigtige Følger. Catilina forlob 
Rom, men overdrog fine Medſammenſvorne udførelfen af 
Planen. Lentulus Gura, Cethegus og flere paatoge fig af 
lede Udbrudet i Staden, faafnart Catilina vifte fig med en 
[Hær uden for dens. Porte. Sicero eg Salluſt paaftaae, at 
(det var de Sammenſvornes Henſigt at ſtikke Rom 1 Brand 
og ne ſable Indbyggerne. Lentulus, Cethegus og andre forts 
ſatte imidlertid deres forbryderſte Intriguer. De vendte 
dem til Allebrogernes Geſandtere for at bevirke en Krig 
paa Italiens Grendſer. Diſſe aabenbarede Sagen, og 
ved deres Bortreiſe bleve de anholdte, og man kom i Beſid— 

delſe af adſkillige Vrevſtaber, der bevifte Forbrydelſen. Man 
| fit fat pan Endeel af de Sammenſvorne. Caſar talte vel 
imod deres Henrettelſe, men Cato og Cicero breve den dog igjen— 
nem. Herved forberededes Catilinas Undergang. Da Caius 
Antonius, ſom fulde marſchere mod Catilina medens Cicero 
| bevogtede Mom, anſtillede fig ſyg, paatog hans Neeſtkoman— 

derende Petreius fig Gommantoen. Det lykkedes ham at ind— 
ſlutte Catilina fra alle Sider, Denne, ſom ingen Redning læne 

| ger faae, valgte Døden med Baaben i Haand. Hans Soldater 
| fulgte hang Exempel. De fægtede med den ftørfte Forbit— 
trelſe; alle faldt paa den Plads, de vare opſtillede og Catis 
YIina" felv i Spidfen af bem 62 f, Chr. Salluft har beffrevet 
Hiſtorien om den catilinariſte Gammenfværgelfe, 

Catinat Micolai), Marſchal af Frankerig, var født 
1637 i Paris, Tabet af en Proces, hvis Udfald forekom ham 

uretfærdig, bevægede ham til at ombytte den juridiſke Praxis 
med den militaire. Han tom ind i Cavalleriet, føgte enhver 
Leilighed at udmærke fig og blev endelig bemærfet af Ludvig 
Tade i Stormen paa Lille 1667 og han fit en Lieutenants⸗ 
plabs ved Garden. Han udførte glimrende Bedrifter ved 
Maſtricht, Beſangon, Senef, Cambrai, Balenciennes, 
Saint-Omer, Gand, Ypern og havede fig fra em militair 
Grad til én anden. Efter Slaget ved Senef, hvori han var 
bleven faaret, fkrev den ſtore Condé til ham: ”Ingen tager 
mere en Jeg Deel i deres Saar: der gives faa Mænd fom 
De; man taber formeget ved at tabe Dem.” Kongen af 

Mm 2 ' 
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Frankerig, med Rette foruroliget over Hertugen af Savoyens 
Ruſtninger, erklerede ham Krig og ſendte Catinat med 
Zitel af Lieutenant General imod ham. Denne vandt 1690 
laget ved Stuffard og 1593 Slaget ved Marſeille, bemæge ” 
tigede fig Savoyen og Endeel af Piemont, gav felv Exempler 
paa at uidvære og erhvervede fig Soldaternes Kjerlighed 
bed fin Mildhed og Munterhed. Han befandt fig endnu i 
Piemont, da han erholdt Marſchalsſtaven. Ved fin Til—⸗ 
bagekomſt fra bette Land, hvor hans Menneſkelighed ofte T 
havde fEaanet be Overvundne mod Louvois udtrykkelige Befa— 
ling, blev han modtagen af Ludvig 14de med færdeles Bdmære 
Telfe. J Flandern, hvorhen han derpaa blev fendt, vifte han ” 
ſamme Virkſomhed fom i Piemont og indtog Ath 1697. 7 
1701 traadde han igjen i Spidſen af den italienfke Armee 
eg havde Prinds Eugen imod ſig. Begge vare værdige at 

” maale fig med hinanden, men ben Eeiferlige Armee var 7 
gantfÉe overladt til Eugens frie Difpofition, medens Catinat 7 
var indſtrenket ved Hoffets Befalinger. Desaden bunde han 
ei froe Hertugen af Savoyen og leed Mangel paa Penge og 
andre SMøbventigheder.  Glagen ved Carpi den öéte Juli, : 
maafte han romme det hæle Land mellem Etſch og Adda. 
Ci heldigere bar hån i Slaget ved Chiari, hvor Villeroi 
commanderete en Chef. Da han efter et frugtetløft Angreb 
igjen ſamlede Tropperne for at føre dem imod Fienden, fores 
ſtillede en Officeer ham, at han førte dem i en uundgaaelig 
Død. Det er fandt, fvarede Catinat, Døden er for 08, men " 
Skjendſel bag ved og. Hans Uheld, fom Hoffet, uagtet hans " 
Foreſtillinger et vilde tilffrive -Hertugen af Savoyens Zros 
løsbed, paadrog ham Unaade. Catinat bar fin Tilfidefæt=… " 
telfe med Rolighed og døde i St. Gratien 1712. Han var " 
Philoſoph i Ordets fande Betydning, religiøs uden Streng— 
hed, Hofmand uten Raenker, uegennyttig og ftedfe villig tit 

, at give. I Lykke fom i Ulykke, efter en Seier fom efter et 
Nederlag, i Verfailleg eller paa fit Landgods, var han altid 
munter og rolig. 

Cato (Marcus Pårvtins), Faldet den ældre og 
Cenſorinus, vav født 232 Aar f. Chr. i Tuſculum. 
Hans Faber, en Plebeier, efterlod ham et lille Gods i Sabis 
nernes Land, fom han dyrkede med egen Haand, Hans Ungs 
dom indtraf medens Hannibal opholdt fig i Italien. 17 Xar” " 
gammel gjorde Cato fit førfte Feldttog under Fabius Maris " 
mus, da denne beleivede Capua, Fem Aar efter fægtede han 
under den ſamme ved Beleiringen af Tarent. Efter denne . 
Stads Sndtagelfe fraabde han i VWenfeabsforbindelfe med "| 
Mythagoræeren Nearch, ſom indviede ham i Viigdommeng 7 
vøbøiede Lerdomme, med Hvis lidbøvelfe han allerede var for» 
trolig. Eſterat Krigen var endt vendte Cate tilbage til fit | 

i 
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Bandgobs, Da han kjendte Lovene og talte med Lethed, gik 
| han ved Daggrye til Naboſtederne, hvor han ſom Raadgiver 
og Sagfører tjente dem, der behøvede ham. Valerius Flac⸗ 
cu, en ædel og mægtig Romer, ber havde en Eiendom 
i Nærheden, bemærkede Catos Talenter og Fortjenefter og 
indbød ham at komme til Rom, hvor han vilde fremme hans 
Vel. Nogle faa rige'og anſeete Familier ftode dengang i 
Spidſen af Staten, Cato var fattig og ubekjendt; men 
hans Veltalenhed, hang Characteers Strenghed og Energie, 
drog fnart Onmærtfomheden paa. ham: For Retten og i 

Folkeforſamlingerne vifte han fig obereensſtemmende med den 
Definition, han felv har givet paa en Taler og ſom Qvin⸗ 

tiltan har opbevaret, fom en retffaffen, i den Kunſt at tale 
govt øver Sand, 307 aar gammel gik han ſom Tribunus 
I Militum til Sicilien, Det følgende Aar blev han Quæftor 
og fra den Zid opkom mellem ham og Scipio en Rivalitet og 
jet Had, begge fortfatte indtil Døden, Cato, fom var kom— 
men tilbage-til Rom anklagede Scipio for at have ødflet med 

| Statens Penge, og uagtet han blvv frikjendt, fik dog Cato 
ved fin for" Statens Bedſte beviſte Iver ſtor Indflydelfe paa 
Folket. Fem Aar efter, da han havde varet MEbil, blev han 

| Præfor og Statholder i Sardinien. Hans ſtrenge Maade— 
| Hold: og Retfkaffenhed blev her endnu mere bemärket end i 
| Mom. Paa denne Øe fif han Bekjendtſkab med Digteren 
Ennius, fom færte ham Græfå og fom fiden fulgte med ham til 
| Rom. Endelig blev Cato Conſul 193 f. Chr, tillige med 
|.fin Ven Valerius Flaccus. Han modfatte fig af alle Kræfs 
| ter, Affkaffelſen af Lex oppia, fom var given under Treng⸗ 
| feletiden i den anden puniføe Krig og forbød vinderne af 

bære mere end & Unze Guld, ſpraglede Klæder og anden 
Puds; men han maatte aive efter for Tribunen Valerius's 

| Veltalenhed og de romerſte Qvindere indſtendige Bønner. 
| Gato gif Fort derpaa til. »ifpania citerior, fom havde gjort 

Dprør. Hans førfre Forretning vår at ſende de for Armeen 
opdyngede Forraad til Rom med den Erktæring, at Krigen 

maatte underholde dem, fom førte den. Med en nyſkabt Hær 
tilfægtede han fig adffillige Seire, underkaſtede fig Provindfen 
og vendte tilbage. fil Italien, hvor-man tilljendte ham en Tri» 
umph. Neppe var han nedſtegen af Triumphvognen, før 
han aflagde den conſulariſte Toga, tog fine Vaaben og 
fulgte Sempronius til Thracien. Siden ftod han under 
Conſulen Manius Acilius's Commando for at fægte mod 
Aantiochus og bringe Krigen ind i Theſſalien. Ved en driftig 
Marſch befatte han med Endeel af fine Soldater, een of de 
ſteileſte Bjergfpidfer ved Thermopylæ, Callidrom, og afgjorde 
herved Slagets udfald, Han overbragte Cfterretningen om 
denne Seier til Rom. Syv Aar efter erholdt han trods et 
mægtigt Partie, det meeſt hederfulde, men tillige meeft fryge 



132 Cat i 

fede Embede i Rom, Cenſurembedet. Han havde et ſogt det, 
men fun viiſt fig villig til at modtage def; man maatte give 
ham Xalervrius Flaccus til Collega, fhi fun i Forening med 
ham kunde han: ſtyre de Uordener, dér fandt Sfed og indføre 
de gamle rene Sæder, Han foreftod fit Embede med fryg> ” 
telig Strenghed, og, hvorvel hans Forholdsregler voakte ham 
Modſigelſe og Modſtandere, erholdt han dog. almindeligt 
Bifald, og, da han nedlagde fit Embede, befluttede man at 
opreiſe ham en Støtte med en hædrende Indſtrift. Han ſyn⸗ 
tes fun at gjøre lidet af denne Wre, og, da Een noget før 
yttrede fin Forundring over af man endnu et havde opreiſt 
ham nogen Statue, fvarede han: ”Feg vil heller man ſtal 
fparge hvorfor Cato ingen Billedftøtte har end hvorfor han 
har en.” Dog manglebe han ei den Selvfslelſe, ſom egner 
Den ſtore Fortjeneſte. »Er han da en Cato?” pleiede han at 
fige, naar han vilde undſkylde en Andens Forſeelſe. Efter" 
verdenen har paa ſamme Maade erÉjendt og betegnet hans 

—Dyd .Gatos politifke Liv var en lang Kamp. Han ankla— 
gede uophørlig og med Bitterhed og blev igjen anklaget, men 
altid frikjendt. Hans fidfte offentlige Forretning var et 
Geſandtſkab til Carthago for at bilægge en Strid mellem 
Carthaginenſerne og Kong Masſiniſſa. Man betragter denne 
Reiſe ſom Aarſagen til Carthagos Pbelæggelfe, thi Cato var ” 
faa forbaufet over den "Maade, hvorpaa denne Roms Med» 
hefferinde fajen havde oprettet fit Zab, åt han fiden —— 
hver Tale med diſſe bekjendte Ord: Præterca censeo Car⸗ 
thaginem ésse delendam. (Jovrigt er Seg af den Mening, . 
at Tarthago bør ødelægges). Han døde eet Aar efter fin” 
Tilbagekomſt 147 før Chr., 35 Aar gammel, Cato fom var 
faa huusholderſt med Statsindkomſterne, var et ligegyldig 
imod Rigdom. Mod" fine Slaver var han fireng indtil 
Haardhed. Agerbdyrkningen føgte hanpaa alle mulige Maas 
der at forbedre og kjendte nøie alle dens Hielpemidler. 7 

j 

— 

ſin Alderdom var han gjerne glad med Endeel gode Venner 
paa fit Landgods og overlod fig fil Bordets Glæder, Derpaa 
have følgende Vers Hentydning pa 

Narratur et prisci Catonis 
Sæpe mero caluisse virtus, 

Han var fo Gange gift og havde een Søn med hver Kone, 
Gom Agtemand og Fader var han et Mønfter, Han for⸗ 
fattede en Mængde SÉriffer, af hvilke vi nu blot have tilbage 
de re rustica.  Meeft maae man beklage Tabet af hans 
Zaler, fom Cicero omtaler med ſtor Berommelſe og hang" 
Siftorie fra det romerſke Folks førfte Oprindelfe, hvilken de - 
gamle Hiſtorieſtrivere ofte anføre, 
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Cato (Marcus Porcius),, til Foræiel før ben ældre, 
| fom gan nedſtammede fra, kaldet fra uttika, hans Dodsſted, 
| var født 93 Xar før Chr, Efter hang Korældres tidlige Død 
| blev han opdragen hos fin Onkel, Livius Druſus. Han vifte 
| tidlig Forſtands Modenhed og Characteerfaſthed. Man for» 
fæller, at, da han i fit 14de Aar i Sullas Huus faae 
| Hovederne af Endeel, der vare henrettede paa hans Befaling, 
| forlangte han et Sværd af fin Lærer for af dræbe Tyrannen. 
| Cato blev udnævnt til Apollos Præft. Han indgik Forbin— 
delſe med Stoikeren Antipater fra Tyrus og blev fit hele Liv 
Stoas Grundfætninger tro,” Efterat hans forfte Forlovede 

| Lepida var ham berøvet ved Metellus Scipio, giftede han 
fig med Atilia, Goranus's Datter, Forſte Gang frem— 

traadde han mod Folfetribunerne, ſom vilde lade nedrive en 
| af Cenſoren Cato bygget Bafilica, der var dem i Veien. 
Han vifte alerede dengang hiin kraftige Veltalenhed, hvorved 
han ſiden gjorde fig faa frygtet og vandt Sagen. Sit forſte 
Feldttog gjorde han imod Spartacus fom Frivillig, og 

udmærkede fig faaledes, at Pratoren Gellius tilkjendte ham 
en Hæderspriig, ſom han dog afflog. Derpaa blev han 

ſendt fom Tribunus Militum til Macedonien, Her erfarede 
|-"Han,, af hans Broder Cæpio, fom han meget elffede, laae 
| Tyg i Xnos; han ilede til ham, men fandt ham ei mere ét 
| Live, Hans ſtoiſte Ligegyldighed forlod ham gandſtke og 
| han overlod fig til den heftigffe Smerte. — Da hang Com: 
| mando var udloben, reiſte han til: Aſien og bragte Stoi— 

keren Athenodorus med fig tilbage til Rom. Derpaa blev 
| han Quæftor og forsaltede dette befværlige Embede” med 
| den ftørfte Samvittighedsfuldhed. Han havde det Mod af 
| forfølge. Agenterne for Retten for deres Udfuelfer og. Vold— 
| fomheder og erhvervede fig derved Beundring og Kjerlighed, 
| faa at han den ſidſte Dag i fit Quæftur blev ledſaget hjem 

af hele Folkeforſamlingen. Rygtet om hans Dybder udbre- 
dede fig overalt, Ved Floras Lege blev det ci Dandſer— 
inderne tilladt, efter vedtagen Skik, at klade fig af faalænge 
Cato var tilſtede. De borgerlige Uroligheder tillode ham 

ikke, efterat have nedlagt fit Embede, af trekke fig tilbage 
i Cenfomhed, Flere Wregjerrige Fjæmpede om Herredøms 
met.  Groffus troede at kunne kjobe det for fine Penge; 
Pompeius ventede, aft man frivillig fEulde overgive ham det ; 
Cæfar, begge overlegen i Talenter, forbandt fig med begge 

og nytfede den Enes Rigdom og den Andens Anſeelſe for at 
naae fine Henſigter. J Spidfen af Senatet, Republikens 
enefte Støtte, ſtode Catulus, Cicero og Cato. Lucullus, 
der fejerrig havde anført Armeen mod Mithridat, nød fin 
overflødige Rigdom uten æt blande fig i Statsanliggenderne. 
Cato, der var langt fra alle Factioner, tjente Staten med 
Indſigt og Mod;z dog ſtadede han undertiden ved fin Charac— 
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teers Uboielighed. "Han var efter "fit Queſtur paa Beier 1 
fil ſit Landgods, da han medte Metellus Nepos, ſom reifte 
fil Rom for af. ſoge om Tribunatet. Da han kjendte ham 
ſom et fordærvet Menneſke, vendte ban tilbage, føgte ogſaa 
om Tribunatet og erholdt det tilligemed Metellus. Waa 
denne Zid brød Catilinas Sammenfværgelfe ud. Cato under⸗ 
ſtottede af al Magt Confulen Cicero, gav ham forſt Navn af 
Fædrenelandets Fader og drev i én ſtjon Tale, ſom Salluft 
har opbevaret, pia de Skyldiges Afſtraffelſe. Metellus's 
Forſlag at tilbagekalde Pompeins fra Aſien for at give ham 
Anfsrſelen mod Catilina mobfatte han fig, og varnær bleven 
dræbt i et Oplsb af Folket, ſom Metellus og Cæfar afſtede 
Tom. Efter Pompeius's Tilbagekomſt tilintetgjoroe Cato f 
adſtillige Gange hans ærgjerrige Planer og forudfagde forſt 
Følgerne af oen mellem Craſſus, Pompeius og Cæfar fluttede 
Focbindelſe. Han talede ſiden, ſtjont forgieves, mod Lands 
uddelingen i Gampanien, Gæfar misbrugte dengang fin Magt 
faa meget, at han lod ham bringe i Fængfel, men Folkels 
Murren tvang ham -t% at loslade Cato. For at fjerne ham, 
lode Triumvirerne ved Folketribunen Clodius 'gjøre det Fors 
flag, af berøve Cong, Ptolemeus af Cypern fine Lande under 
et ubetydeligt Paaſkud. Dette blev decreteret, og Cato ſtulde 
udføre det, San blev tvuugen til at gdlyde eg fuldførte 7 
Hvad der. var ham paalagt faa ſamvittighedsfuldt, at ban 
berigede den offentlige Stat med. en ftørre Sum end nogen ” 
Privatmand før havde nedlagt. i den. Da Gicero efter fin 
STilbagekomſt fra Forviisningen vilde tilintetgjøre alle under 
Glodiug”s Tribunat fattede Beſlutninger, modſatte Cato fig 
ham for ei tillige at fee det tilintetgjort, .fom han havde 
udrettet pa Øen Cypern, og denne Modfigelſe tilveiebragte i " 
nogen Tid Kulde imellem dem. Paa. denne Tid fandt hiint 7 
Forlig. Sted mellem Cato og Hortenſius om den Forſtes 
Stone. Cato havde forffudt Attilia for hendes flette Sæder 
og ægtede Philippus's Datter Marcia; uagtet han levet'e ét 
fuldkommen Enighed med bende, ffildte han fig dog ved hende | 
for at overlade hende til fin Ven, Taleren Quintus Hortense " 

ſius; efter. hans Død ægtede han bende paa nye. Imidlertid 
vedblev Cato at mobfætte fig Triumvirerne; men, da han 
ledſagede Domitius Aenobarbus, fom tilligemed Pompeius og | 
Craſſus føgte om Conſulatet, blev han faaret og komi Livs— 
fare. Da han vilde virke imod de tribonianfée Love, ſom 
tildeelte Craſſus en overordentlig Magt, blev han anden Gang 
beftet; men Folfet fulgte ham til Fængflet og hane Mods +" 
ſtandere ſage fig nødte fil igjen at løslade ham.” Kort derpaa 
blev han Prætor og drev en Lov igjennem mod Beſtikkelſer, 
hvilfen mishagede alle Partier. Efter Craſſus's Død tiltog. … 
de indvortes Gjæringer, og Gato-troede at forebygge et ftørre 1 
Onde ved, imod Forfatningen, at foreflaae Pompeius til 

mis 
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Eneconful, hvilket og blev'antaget. Aaret derpaa erholdt 
(Cato si Sonfulatet, fordi han ei vilde gjøre de dertil nødvens 
dige Skeidt. Imidlertid brod Borgerkrigen ud. Cato 
"befandt fig ſom Propræfor paa Sicilien, og begav fig, da 
Curlo ankom, med tre af Gæfaré Legioner til Pompeius's 
|Leier ven Dyrrhadium. Han havde haabet at funne bilægge 
(Krigen, ved underhandlinger ; da den deguagtet udbrod, anlagde 
| han til Beviis va fin Kummer Sørgetlæder,. Pompeius, ſom— 
havne feiret ved Dyrrhachium, lod Cato blive Tilbage for at 
|bevogte Krigsfaffen og Magafinerne og forfulgte fin Medbeiler, 
(Derfor var Gato ei tilftæde ved bet pharſaliſte Slag. Citer 
dette ffibede Cato med fine Tropper til Cyrene. Her erfas 
rede han, at Pompeius's Svigerfader, Seipio, var gaaet til 
den mauritanffe Konge Juba, hvor Varus havde famiet em 
anfeclig Magt, . Cato fatte fig i Marſch derhen, overvandt 

| Hunger, Torſt og alle Befværligheder og naaede Uttika, hvor 
begge ære forenede ſig. Soldaterne onſtede Cato til Overs 
fanfører, men denne overlod Comman doen af Eftergivenhed 
(til Scipio og paatogtfig Commanboen i uttika, medens 
Scipio og Labienus brøde op imod Cæfar. Han havde raadet 
bem at fræffe Krigen udz de vovede desuagtet et Slag og 
blev: næften gandſte tilintetgjorde. Afrika underkaſtede fig 

Seierherren med Undtugelfe af Uttika. I Begyndelſen var 
Cato tilſindés at forfvare fig tilligemed de i Staden værente 

Senatorer til Døden, men opgav fnart denne Plan øg lod 
alle drage bort, ſom onſtede at: forlade ham, ” Hans Befluts 
ning vars fattet, Aftenen før han vilte udføre fit Forfæt, 

| Tpifte han roligt og talte om forføjellige philoſophiſte Gfen— 
| ftande, Derpaa fæfte han Platos Phedon. Mun bavde 

| anet hans Senſigt og. bortfaget hans Sværd, - Da han ei 
| fandt det, kaldte han fine Staver og fordrede det med tils- 
ſyneladende Ligegyldighed; men, da man desuagtet et bragte 
det, bleb han vred og flog en Slave, ſom ſogte at berolige ham. 

| Wed denne Larm kom fans Søn med nogle Venner fil, falbt 
| ham tilfode og befvoer ham grædende af lave fit Forſat fare, 
an forefaftede fin Søn hans Ulydiab eo, vedblev. derpaa 
Tolig at formane de Tilſtedeverende af underkaſte fig Cæfar 
og [od den alle gaae bort undtagen Philoſopherne Demetrius 
og Apollonides, fom han fpurate om de vidfte, hvorledes han 
Tunde leve uden af blive fine Grundſetninger utro. De 
taug og forlode ham grædende. Man gav et Barn hans 
Eværd for at bringe det til ham, Han modtog det med 
Glæde, Derpaa læfte han ander Gang Platos Whædon, fov 
derpaa ind og fendte, da han var vaagnet, Bud til Havnen 
for aft høre om de alle vare bortreiſte. Derpaa gjennem: 
borede han fig, da han var bleven alene, Man ilede til øg 

forbandt ham, da han var falden i Afmagt. Da han var 
kommen til fig felv igjen, reb han Forbindet af og døde ſtrax, 
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46 Aar f Chr. Indbyggerne i Uttika lobe ham prægtig 
begrave og opreifte ham en Statues' Gæfar ſtal ve) Efter 
retningen cm hans Død have udbrudt; “Jeg misunder Din 
Ded, fordi Du misundte mig den Roes at redde Tit Liv.” — 
Salluſt og Velleius have ſom bekjcndt ſtildret Cato; ogfaa 
Virgil og Hoͤrats omtale ham med Roes. 

Catoptrik, Videnſtoben eller Læren om be tildager 
Taftede Lreftraaler, er en Deel af den anvendte Mathematik, 
foriremmelig af Optiken. 

Cats (Jacob), født i Brouwershaven paa Seeland 
1577, hører til Gjenopretterne eller frrarere Skaberne af⸗ den 
hollandſke Poeſie og det hollandſte Sprog. Efterat Han 

havde ſtuderet i Leyden, gik fan til Orleans, hvor han antog 
”Syoctorværdigheden.. Univerſitetet i Leyden tilbgd ham et Ø 
Profeſſur, hvilket han afſtog. Derimod: foreſtod han de 7 
vigtigſte Embeder. paa de vanſteligſte Tider. J Aarene 1627 
og 1651 gik han ſom Geſandt til England ; i Aarene 1636 og 
3651 var han Stor-Penſionair af Holland. Naivetet, Sim: 
pelbed,; Godmodighed og Popularitet daracterifere ham for⸗ 
trinlig, og man har ei upaffende Faldet ham den hollandſke 
Lafontaine. Ingen beſad nogenſinde en fuldkomnere Kundſtab 
om det menneſtelige Hjerte eller har bedre udviklet ſamme 
i fine Digte. Man har dadlet hos ham en alt for ſtor 
Fylde af Billeder og üdtryk, Gjentagelſer og Eensformighed 
i Verſene; men diffe Mangler, opveies ved en Mængde 
jenne Egenſtaber, Reenhed i Udtryk, Klarhed i. Stiil, en | 
blomſtrende og frugtbar Phantafie, en Moral, der let og ” 
uden Fordring vinder Xand og Hjerte, : Og deg var 
denne Digter, der en Tid var faa almindelig læft og beun⸗ 
dret, neſten gandſte glemt igjen, "indtil Bilderdyk og, Feitz 
paa nye udgave hans Værter. Diſſe beftaae af Allegorier 
ejter den "daværente Tids Smag, af Digte over de for-z 
ſtjellige Aldre og Forhold i Livet, af Fabler, Sange, Idyller 
2c. Han dode paa fit Landgods i Jorgvliet 1660 i en Alder " 
af 83 Kar. 

Cattaro, en Stad med 1400 Indb., ſterke Mure og 
et Biergſlot i bet oſterrigſte Albanien, ved en efter den faldet | 
Havbugt. Den er omgiven af høie Bjerge, faa man om 
Vinteren Eun feer Solen i faa Timer, Indbyggerne af Staz 
den og det omliggende Diſtrikt ere deels Catholiker, deels 
Græter. Cattaro underkaſtede fig frivillig Venetianerne 1420 
af Frygt for Tyrkerne. Langs den fnævre og frumme Havs - 
bugt ved Cattaro ligge adſtillige velbebbdede Stæder, der 
ligeſom Cattaro nære fig ved Stibsfart, nogen Handel og I 
Fiſterie. Egnen frembringer Olie, Viin og ædle Træfrugter, 
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| Web Freden i Campo Formio kom Aſterrigerne 1 Beſibdelſe 
laf. denne Stad; i Presburgerfreden blev den afftaaet til" 
[Kongeriget Italien, For de derhen beftemte franſke Troͤpper 
kunde tage Staden i Beſiddelſe, kom Endeel rusſiſke Krigss 
folk, ſom ved Hjelp af Landets Indbyggere og Montenegri—⸗ 
Inerne bemægtigede fig der ved Bunten liggende fafte Pladſe. 

Dette foraarſagede mange diplomatiſke Underhandlinger mel— 

lem Franferig, Rusland og Oſterrig. Forſt efter Tilſitfreden 
kom Franferig i - virkelig Befiddelfe" af den. | Efter Wiener» 
reden blev det forenet med den anden militære Divifion af de 

illyriſte Provindſer, men er ſiden 1814 igjen tilfaldet Pfterrige 
(Det hele Diftrift ev omtrent 20 CS Mile med 25,060 Inds 
byggere. 

Catter, vare eet af de beromteſte og meeſt udbredte 
ældre tydſte Folfeflag, men med Henſyn til deres indre For— 
(fatning, Romerne fun lidet bekjendte, De beboede det Land, 
fom nu indbefatter Geffen, Fulda, Hanau, et Stykke af Frans 

|fen, af de naffauiffe Lande, den oſtlige Deel af Weſtphalen og 
Igik til Main og Rhin. - -De førte ofte blodige Krige med 
Hermundurerne og Cherufferne, Ved Cæfars Tid boede de 
langs Lahn oq vare Rhinen nær, De fortrængte Teuchtererne 
og Uſipeterne, og Gæfar kunde Intet udrette imod dem. Dru—⸗ 
ſus blev dereg Fiende, da han anlagde Fæftninger i deres 
Land; han flog bem, men bunde ei overvinde dem. Ved 
Cheruſkernes Svætktelfe bleve Satterne mægtige, da de Folk, 
ſom forhen havde ſtaget i Forbindelſe med hine nu forenede 
| fig med dem. I den derpaa følgende Periode krigede de fands 
ſynlig med Trajan; under Marcus Aurelius faldt de ind 
|i Rhatien, bleve fiden flagne=af Julian og forekomme Var 
| 392 i Forbindelfe med Franferne under Kong Markomer. 
| Fra denne Tid forfvinder Navnet Catter; men t det 8de 
| Aarhundred. begynder Nabnet Haffi eller Heſſi, font 
fi fEulle have udgjort et Folk med Catterne. Efter - Cæfars 
Bergtning var deres Land inddeelt i 100 Gauer, af Hvilke 
"hver aarlig maatte ftille 1000 Mand i Marken, ſom næfte 
Aar afverlede med de Tilbageblevne, der imidlertid maatte 
dyrfe Marken, Deres Mæring var Melk, Oſt og Vildt, 

| "Deres Klæder gjorde de af Oyreffind, Ingen havde nogen 
beftandig Eiendom, men Fyrſterne, fom dog ei vare ſonve— 
raine og maatte holdte Landdage, deelte aarlig Agrene og 
Markerne mellem Familierne. De ſtildres iøvrigt fom et 
tappert, hævdet, modigt og klogt Folk. ; 

Catulus (Cajus Valerius), Cen af de bedſte romerſke 
Digtere, var født i Verona eller efter andre i Sirmium, en 
lille Stad paa en Halvøe i Søen Venacus (Lago di Garda) 
80 Aar f. Ehr., af anſeete og rige Forældre, Han fom 
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meget ung fil Rom og blev en Ben af Cicero, Plancus, 
Cinna og Cornelius Nepos, fom Han fiden helligede Sams 
[ingen af fine Digte. Denne Samling er ei af ſtor Omfang, 
men vifer, hvad Catulus i flere Arter" af Digtekunſten 
unde Save udrettet, hvis han med Alvor havde foretrukket 
Videnſtaberne for Reiſer og Fornøielfer, Sandſynligviis er 
Endeel af hans Poeſier ei kommet til os. Over Værdien af. 
dom vi have er fun een Dem hos Gamle og Nyere. Tibull 
og Ovid rofe ham og Martial indrømmer ham alene Forrang 

rt Epigrammet (uno minor Catullo). Han var den førfte 
Homer, der forføgte fig med Held i den lyriſtke Poeſie; de 4 
Oder, vi have tilbage af ham, lade os faa meget mere føle 
Tabet af de andre. ” Flere af Catulus's Digte fortjene Dadoel 
for deres Ufædelighed. Hans Lyſt til Selſkab bragte ham 
ofte i Foclegenheder, hvorover han fpøgede 5 dog made hans 
Formuesomſtæendigheder have været taalelige, da han beſad et 
Landfted i Zibur og et endnu anfeeligere paa Halvsen ved 
Sirmium. De Ruiner, der entnu findes af ſamme, beviſe 
dets Pragt. Han havde mange mægtige Venner; muligt 
havde han dem at takke for diffe Eiendomme. — Cæfarshørte 
til hans Venner, uagtet Digteren heftigen havde angrebet 
ham i to Epigrammer. Catulus forbandt med fit Digter» ” 
talent grundig Lerdom, ifær var han fortrolig med det græffe 
Sprog og den greſke Poeſie, hvoraf man finder de tydeligſte 
Beviſer i hans Verker. Hans Dedsaar er ubeftemt; den 
fædbvanlige Mening er at han døde i en Ulder af 30 Aars 
Scaliger derimod paaftaaer, ſtjondt uden tilſtrekkelig Grund, | 
af han blev 71'Mar. I det 15de Aarhundred fandt man det 
førfte Manuſtript af hans Bæerker, men i en ſaadan Fil 
ſtand at Texten blev fuld af Feil og falſte Leſemaader. Gris 
tifen har tildeels afhjulpet dem, 

Caucaſus, et paa fin Toy med Snee og Jis bedekket 
SØjerg i Aſien mellem det cafpiffe og forte Hav, fra 55 til i 
680 Lengde og 402 730" til 469 N. Br./ ved 6000 Mile i 
Fladeindhold. De høtefte Spidfer eve Ellborus, 5400 Fod 
og Kſchees 5360 Fod. Hovedfloderne i dette Bjergland, 
der ogfaan kaldes den caucafiffe Landtunge, ere Cubæn, 
& ioni' eller Fachs (Phafis) Cuma, Cur, Ylafan, 
Ferek, Samura, Gaitifu 20. Produkter ere-Qvæg, | 

Faar, (tildeels langhalede), Heſte, Kameler, Vildt,” Fugle, 

Kike, Vor, Honning, Viin, Sydfrugter, Safran, Krap, 

Korn, Tobak, Hør, Bomuld, Salpeter, Svovl, Kobber, 

Jern, Blye, Jaſpis, Mineral: og Naphthakilder. Indvaa= 7 

nerne ere en Blanding af flere Slags Nationer meeſt af 

tatariſt og finſt Oprindelſe; be leve i patriarchalſk Forfat⸗ 

ning og bekjende ſig for det meſte til den græfte, tildeels 

egfan til ben muhamedanſte, jodiſte og andre Religionere 
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de beſtjeftige fig for det meſte med Qvægavt, mindre med 
(gerdyrkning, de drive ogfåa nogle Haandvarker og Handel. 
andet. indbefatter følgende Dele: Cuban, Cabarda, 
Bjergeneg Land, Dagheſtan, Lesgiſtan, Geor⸗ 
vien (med Acalzek, Guriel, Imiritien, Mingrelien, Car—⸗ 
alinien og Cachetien). Af dette Bjerg har et zusſiſt Gouver⸗ 
iement Navn og grændfer til Saratow, Cabarda, det caſpiſte 
av og Statholderſkabet Aſtrachan. Hovedſtaden heder Ge ors 

jew fe. Vi have en" fortreffelig Veſtrivelſe over Cauco— 
us af Juliug von Klaproth, Tom i Aarene 1806 og 7807 
ereiſte diſſe Bjerge for Videnſkabernes Akademie i Peters—⸗ 
urg. 

Caulaincourt, Hertug af Vicenza, er en Søn af 
arquis Caulaincourt, ſom før Revolutionen var Marecchal 

e Camp ved den kongelige Armee og levede i Stilhed under 
Revolutionen indtil han effer den 18de Brumaire udnævnt sg 
mil) Divifonsgeneral 'øg traadde ind i Senat conservateur. 
Bønnen ijente i Begyndelſen i Republikens Tropper, udmer⸗— 
fede fig ved flere Leiligheder, blev Oberſt ved et Dragonre⸗ 
ziment og derpaa Adjutant hos den førfte Conſul, fom ban 
803 ledfagede til Bruͤſſel. Caulaincourt foretog fig adftil» 
ige diplomatiſke Sendelſer. Den almindelige Stemme ſiger, 
at det var ham, ſom arreſterede Hevtugen af Enghien og ig 
førte ham til Citadellet i Strasburg, Han har i den ſidſte 
Tid føgt at retfærdiggjøre fig for denne Beſtyldning. 1803 
ole» han Divifionsgeneral og Storofficeer af Wreslegionen. 
Uf Kongen af Bayern erholdt han Hubertusordenen og af Kon— 
gen af Sachſen den af ham oprettede Orden. 7807 udnævnte 
Napoleon ham til fin Overſtaldmeſter og Geſandt i. Peters⸗ 
burg. Napoleon betønnede hans Forfjenefter med Titel a 
Hertug af Piacenza. Han fulgte ham paa Flugten fra Rus— 
Jand og ledede fiden Underhandlingerne i Chatillon. 

Caufaliter, Den critiffe Philoſophie forftaaer herved 
ei ſom Sfolaftiferne en virkende Aarſags Virkſomhed, men 
en nødvendige Beſtemmelſe af en Tings Tilvarelſe ved noget 

Andet fra den forſt jelligt. Som reent Forſtandsbegreb hører” 
Cauſalitet under Relationens Cathegorie. 

Cauterium, et Jern til af udbrænde angrebne Kyog⸗ 
ler; Bræende- eller Xtfemidlers Fontenel. Cauterifere, 
brænde med gloende Kul; fætte Fontenel. 

* 

Caution, er en Forbindelſe, hvorved Cen paatager fig > 
af opfylde en Andens Forpligtelſe, hvis han ei ſelb kan, 
Debitors Forbindtlighed mod Creditor hæves ikke herved, -ng 
denne fidfte mage ei holde fig til Cautioniſten for han forgjes 
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ves har henvendt fig til fin Skyldner. Flere kunne paatage 
fig Caution, enten i Felledsſtab eller ſaaledes, at hver enkelt 
ev anfvarlig for det Hele, I førfte Tilfælde har hver fun. 
fin viffe Andeel at fvare med Tillæg af det fom kan komme 
paa hang Andeel, hvis Rogen af Medcautionifterne et fulde | 
være iftand at betale, J fidfte Tilfælde afhænger det af 
Creditor, hvilken af Cautioniſterne han vil holde fig til for. 
det Hele, — 

Cavallerie, Rytterie, Alerede i den ældfte Tid 
finde vi Rytterie brugt ved krigerſte Foretagender. "Det 
var fordum den vigtigfte og frygteligſte Deel af Gæren, fom ei 
ſjelden beſtod af blot Cavallerie. Siden Krudtets Opfindelfe 
beſtager Armeernes Hovedſtyrke i Infanterie forſynet med: et. 
forholdsmæesſigt Cavallerie før at befordre og fuldføre Fore⸗ 
tagenderne. Cavalleriet inddeles i det fvære og lette, eftere 
ſom det har fvære eller lette Heſte. Til det fvære Cavallerie 
høre Kyraffererne; til det dette Huſarer, Uhlanuer og Chevaur 
legers. Midt mellem diſſe ſtaage Dragonerne. Den alminde⸗— 
lige Brug af Cawalleriet finder Sfed 1) ved af ångribe 
det fiendtlige Cavallerie ved Chok og ved Indtrengen; 2) 

. ved at fade Infanteriet i frie Mark; 3) forfølge ten flagne 7 
Fiende og gjøre Nederlaget fuldkommentz 4) underftøtte og 
delke Infanteriet ; 5) recognoſcere og udſende Detafhements 3. 
6) beſtyre Viquetter, Feldtvagter og Vedetter; 7) fouragere 
og efcortere Fourageurerne; 8) i Nodsfald fægte til Fods. — 
Dragonerne Fulde i Mødstilfælde ligeſom Infanterict agere! 
til Fods ſaavel offenſiv ſom defenſiv, og ligeſom det lette 
Cavallerie fægte i fluttet Linie eller enkelt. — Huſarer, Che— 
vaux legers og Uhlaner ere ifær. beftemte til 1) alle hurtige 
Sorretninger og fjerne Detaſchements, 2) til Forpofter og” 
ftedfe at være Fienden nær; 3) til Pafrouillerne, 4) fil Re— 
cognoſceren paa Marſchen for Fronten paa Flankerne og bag 
Eolonnerne; 5) gjøre. Overfald; 6) efcortere Convoyen; 7) 
afſtjere Fienden Foybindelfe med fine Magafiner og Depots 
eller dog forurolige dem; 8) beſtandig forurolige Fienden 3 
Q) giore Streiftog omkring ben fiendtlige Leir, hæve Contri— 

” Wutiener der og fætte Fienden i beftandig Urde. De fægte 
efter Omſtendighederne fluttede eller enkelte. Efter den for— 
ſtjellige Brug af diſſe tre Slags Cavallerie beſtemmes ogſac 
Valget af Folkene, Maaden at equipere, klede og remontere 
dem. Cavallerie⸗Skyts er det, ſom ved fin lettere Indret— 
ning er iftand at følge Cavalleriet og agere med det, Def 
beftaaer almindelig af. 6 eller 8pundiger. A 

— — ——— — — 
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avanilles (Antonio Joſeph), en ſpanſt Geiſtlig og 
berømt Botaniker, var febt 1745 i Balencia og døde i Mas 
drid 1804. Gin førfte Underviisning fif han hos Jeſuiterne 
i fin Fæedreneſtad og ſtuderede ſiden Philofophie og Theologie 
ved Uninerfifetet der, Pan var Lærer i Philoſophien i Mur— 
ia, da han blev valgt til Opdrager for Hertugen af Infan⸗ 

tados Børn. 1777 gik han med Hertugen til Paris, hvor 
denne var Gefandt, blev ber i 12 Aar og beſtjeftigede fig med 
Videnſtaberne, iſer Botaniken. Han udgav. Bemarkninger 
over Artifien Spanien i den nye Encyclopedie, Paris 1784. 
Det følgende Aar begyndte han et ſtort botaniſt Værk under 
Zitel: Monadelphiæ classis dissertationes decem, Paris 
1785, 89 med Kobbere. Botanikerne beundre den Roiagtig⸗ 
hed og Skarpſindighed, fom udmærke dette Voerk. Efter fin 
Tilbagekomſt til fit Fedreneland begyndte ban paa fit ſtjonne 
Værk :. Icones et descriptiones plantarum, quæ aut sponte in 
Hispania cresennt aut in hortis hospitantur, Madrid 1798 
— 1799, 6 Vol, in Fol, med 6o1 Kobbere. Han var juſt 
beſkjeftiget med dette fortrinlige Være da han fÉ Ordre af be— 
reiſe Spanien og underſege Landets Planter. Han begyndte 
med Valencia, og blev ei ſtagende ved Vegetabjlierne, men 
gjorde tillige en Mængde Jagttagelſer over Provindſens Mi⸗ 
neralrige, Geographie og Agerdyrkning. Diſſe udkom paa 
kongelig Bekoſtning under Titel: Observaeiones sobre la hi- 
storia natural, geografia, agritultura, poblacion &c: del 
reyno de Valencia, Mad. 71795 — 1797, 2 Vol. in Fol, med 
Kobbere efter Forfatterens Tegninger. I detfe Bæré, det 
nyttigfte Spanien eier af dette Slags, vifer han fig fom en 
nøjagtig Jagttager, lærd Phyſiker og ivrig Patrist. pan 
havde adftillige Stridigheder med andre Skribentere og ud⸗ 
gav fine Stridsſtrifter ſamlede. Aar 1800 begyndte han et 
periodiſt Berk: Annales de historia natural, Det følgende 
Mar blev? han udnævnt til Directør i den botaniffe Have i 
Ortegas Sted. Hans offentlige Forelæsninger over Bota— 
niken ere udfomne. 1802 og 1303. fan var beffjeftiget med 
Udgaven af en Hortus regius Matritensis, da Døden fatte 
Grendſer for hang nyttige Virkſomhed. Han befordrede meget 
Botanikens Fremſtridt, bog fulgte ban Linné for fave i 
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fine Beſtrivelſer uden at tage KHenſyn til Gaͤrtners og Jus ⸗ 
fieus nye og vigtige Vemerkaſnger. Thunberg har ham til 
Wee kaldet en Elægt Gavanilla, 

Cavendiſch (Zenry), født 1733, var den anden Son 
af Hertugen af Devonfhire og befad i Førftningen fun liden 
Zormue. Iſtedet forat tragte efter Embeder, fom han ifølge 
fin Fodſel kunde gjøre Fordeing paa, beftjeftigede han fig 
alene med Videnſkaberne, og naaede en udmærket Plads 
blandt de Lærde, ſom meeſt have bidraget til den nyere Cher 
mies Fremſtridt. Han har forſt analyſeret VBantftofgaffets 
færdeleg Befkaffenhed og angivet de Egenſtkaber, hvorved 
det adffiller fig fra den atmofphæriffe Luft. Ham fylder 
man den vigtige Opdagelſe af Vandets Sammenfætning. 
Alerede Scheele havde fagttaget, at, naar man blander er 
Quantitet Oxygen med en dobbelt Quantitet Hydrogen, 
brænder denne Blanding med en Exploſion, uden af efterlade 
noget ſynligt Reſiduum. Cavendiſch gjentog diſſe lærerige" 
Forſog, men med udmærket Nøiagtighed. Han indfluttede 
begge Gasarter i tilbørlig tørrede Leerkar, for ei at lade 

en 

Reſiduumet gage bort ved Forbrændelfen, Han fandt, at - 
dette Reſiduum var Band, Hvis Vægt var lig Wægter af 
begge Luftarterne. Lavoiſier bekreftede fiden fuldkommen dette 
Forfog. Gan gjorde endnu flere vigtige Opdagelſer i Che— 
mie og Phyſik og beſad grundige Kundſtaber i den hoiere 
Geametrie, Det kongelige Selffab i London havde udvalgt 
ham til Medlem, og Naͤtionalinſtitutet i Paris udnævnte 
ham 12303 til Cen af fine g udenlandſte Medlemmer. Caven⸗ 
diſch var dengang rimeligviis den Rigeſte blandt de Lærde og 
den Lerdeſte blandt de Rige. En Onkel havde 1773 indfat 
ham til, Arving af en Formue, der aarlig gav 80000 Daler 
af ſig. Denne Lykkens Forandring forandrede Intet i hang 
Characteer eller Cevemaade,. Hang Rlædebragt og Gæbdvaner 
vare af en, original Simpelhed. Alt gif frem efter uforan— 
derlige Love; alt var længe i Forveien beftemt, faa han ef 
behøvede at bekymre fig om Noget. Hans Tjeneſtefolk ligs 
nede Automater og hans Huus et Uhr, der aldrig behøvede 
at træekkes op. Hans Klæder vare altid af ſamme Toi, 
Farve og Snit. Han gif med en "grov Klædes Rjole, og 
Almanakken afgjorde naar han ffulde have en nye, Sen. 
denne Mand, der gjorde faa liden Bekoſtning for fig felv, 
vifte en koöngelig Gavmildhed for Videnſkaberne og for hems. 
melige Velgjerninger. Han havde et ftort, fortreffelig valgt 
Bibliothek, fom han overlod de Lærde fil Afbenytteſe. Selv 
brugte han bet med ſamme Formaliteter fom om han havde 
været en Fremmed. Han døde i London 1810-09 efterlod en 
Formue af over 7 Mill. Daler. Hans Skrifter, ſom beftaae af 
nogle Afhandlinger i philosophical transactions, ubmarke fig 
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| ved Skarpfindighed og Noiagtighed og kunne anſees ſom 
| Mønftre-i-fit Slags. i 

Cayenne, Hovedpladfen i det franſte Guyana i Ame⸗ 
rika. Den ligger paa den ufunde Øe af famme Savn: og har 

| fun faa. Beboere, Under den franſte Revolution tjente den 
til Forviisningsſted. Barthelemy og Pichegru bleve forvifte 

derhen ſaavelſom Collot d'Herbois og andre Robespjerriſter. 
Set tilgrændfende Land er bøift ufundt for (Europæerne. 

| Produkterne ere Caffe, Indigo, Bomuld. Nelliketræet er 
plantet. fra Molukkerne hertil. J Begyndelſen af Aaret 
1809 blev Staden og Colonien tagen af Portugiſerne ved 

| Englændernes. Hielp. ; j ; 

Caylus (Anne- Clgude- Philippe de Tubieres, de 
|. Grimogrd, de Peftels, de Lévi, Grev), Marquis af 
| Efternay, Baron af Branſac, var født i Paris 1662, Hår 
| erholdt en ligelaa grundig fom glimrende Opbdragelfes Han 
| gjorde. fit førfte Feldttog 1709 i Livgarden og erhvervede fig 

Kongens Bifald. 1710 vifte han fig i Catalonien i Spidſen 
af ef Dragonregiment fom førte hans Ravn. Han befandt 
fig. 1713 ved Beleiringen af Freiburg og udmærkede fig meget 
i dette ſidſte Feldttog, fem tilveiebragte Freden i Raſtadt. Fre— 
den bragte ham nu tilbage fil Kunſter og Videnſtaber, ſom han 
Bavde yndet fra Barndommen af. Begjerlig efter at erhverve 

|. fig Kundſkaber, reiſte han til Italien. Synet af de Meſter— 
værfer, fom dette ſtjonne Land eier, forøgéde hang Smag 
for Kunſterne, ifær for Oldſager og opmuntrede ham til af 
fortfætte fine Reiſer. Efter fin Tilbagekomſt til Maris tog 
han 1715 efter Ludvig 14des Død fin Afjfeed for gandfke af 

| Eunne leve efter fin Tilbøielighed, Neſte Aar fulate han 
Bonac til Conftantinopel, hvorhen denne gif ſom Geſandt. 

| fan beveifte Grækenland, Søeftæderne i Levante og alle hine 
berømte. Lande, der give faa rige Erindringer, Ingen Hin— 
dring opholdt ham I en Larreds Kjortel betroede han fig 
til-to Revere afen vis Caracayalis Bande og mod en Sum, 

de førft ſtulde modtage efter hans Tilbagekomſt, bragte de 
ham til deres Chef, der gav dem arabiffe Hefte og Tod ham 

|« bringe til Muinerne af Epheſus, Colophon, Dianas Tempel 
og hiint berømte ved Stranden liggende Theater. Efterat 
han havde. beføgt Dardanellerne og den af Homer befjungne 

| Bredde og var vendt tilbage til det gamle Byzanz, begav 
han fig til Adrianopel, hvor den affa'te Muſtapha 2den den— 

gang reſiderede. Paa fin Moders Hnſke vendte han nu til— 
bage til Paris. Han ankom der 1717 og begyndte of ordne 
de koſtbare Materialier, han Havde ſamlet. Tillige gjorde 
han nogle Meifer til Nabolandene, f. Er. til England. Dan 
beſtjeftigede ſig nu gandſte med, Oldſagernes Studium og 
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med Kunſterne, Malerie, Billedhuggerie, Muſik og ifær Kob⸗ 
berſtikkerie. Han arbeidede fornemmelig paa et ftort Være 
over de æayptiffe, græffe, etruſciſte, romerffe og galliffe 
Oldſager. Det indeholder en ſter Mængde Kobbere, der fotez 
file Antikerne i hans ftore og koſtbare Samling, fom han 
har teftamenteret Kongen. 1731 hlev han optagen i Maler⸗ 
akademiet fom Amateur honoraire og 1742 i Indſtrifternes 
Akademie [cm Medlems. Caylus deelte fine Arbeider mel⸗ 
lem begge og udſatte en Priis for hver. Han har beriget 
Judſtrifternes Alademies BVerker med 45 Memoirer, fornem» 
melig om Oldfagerne og Kunferne. Dog mærfer mar, at 
Caylus et fuldſtendig nof har ſtuderet de Gamle og forfal⸗ 
der til mangen Vildfarelſe. Hvad ban undertiden mangler 
i Grundighed erftatter han ved Beftemthed og Tydelighed. 
Gan endte fit virkſomme giv 1765. En ftræng Redelighed, 
ſjelden Simpelhed og undertiden temmelig Defpotismus i 
Meninger vare Grundtrækkene i hans. Characteer. Unge 
Kunfinere fandt i ham en hoimodig Beſtytter. Hang talrige 
litteraire Arbeider kunde teles i tre forſtjellige Claſſer. 1) 
Romaner og fpøgefulte Skrifter ſom Les Ecosseuses ou les 
oeufs de Paques ; Historie de Guillaume, cøcher; Feeries 
nouvelles &c. Diſſe og flere befinde fig i Oenvres badines 
du Comte de Caylns, Paris 1787,12 8tav Bind. 2) Anti⸗ 
quariffe Verker, nemlig: Recueil d”antiquites egyptiennes, 
etrusques &c. 7 Quartbind; numismata aurea imperato- 
rum romanorum ; Kecueil de medailles du Cabinet du 
Roi m. fl, 3) Værker om Kunſterne: Nouveaux sujets de 
peinture et de sculpiure; Tableaux tires de 1Mliade, de 
POdysee et de l'Eneide ; histeire d”Hereulg le Thebain. — 
Gom Kobberſtikker har han leveret 200 Blade efter de ſtion⸗ 
nefte Tegninger i vet kongelige Cabinet; en Samling af 
Hoveder efter Rubens og van Dyk m. ms i 

Cazalés, født i Grenade ved Garonne 1752, tar Søn 
ef en Parlamenteraad ft Zouloufe, og tjenfe ved et Regiment 
Sægere i Flandern, blev 1789 udnævnt til Deputeret for 
Udelen i SMeviere - Verdun i Generalforſamlingen, vifte fig 
fom cen af Monarkiets varmeſte Forfvarere og udviklede derved 
et Veltalenheds Talent, fom erhvervede ham Navr af Een af 
be meeſt veltalende Meblemmer i den conſtituerende Forſamling. 
Sfær beſad han ftor Lethed i at improvifere. Mod Slut— 
ningen af Suli gif han ud af Forfamlingen; men, da han 
var bleven avrefteret i Cauſſade, vendte han tilbage til 
Hovedſtaden og fremſtod igjen i Forſamlingen med al den 
Overlegenhed, hans Talent gav ham, Man faae ham flere 
Gange ydmyge Robespjerre, hvis Demokratie alerede dengang 
vifte fig. Faa Gjenſtande af Betydenhed foretoges, hvor— 
sver Cazales ei havde talt. 1791 proteſterede han med Kons 
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gens Affættelfe og nægtede Grundſetningen om Folkets Sou⸗ 
verainitet, Ved Ludvig 16des Flugt til Barennes arreſterede 
Folket ham, men Nationalforfamlingen. fatte ham igjen i 
Frihed. Den 21 Juli 1791 tog han fin Affteed, gif til Enge 
land, men vendte tilbage til Paris. Da han nok 
engang maatte flygte, gif han til Tydſkland, til de franfÉe . 
Prindſer, gjorde Felditoget 1792 i Avantgarden af bereg 
Armee, og nedſatte fig fiden i England, da han havde tabt 
deres Ynteft, 1803 kom han tilbage til ſit Fævreneland, 
blev meget vel modtaget af be Magtige og ir«k fig tilbage i 
Egnen af Toulouſe. 1805 blev han. valgt til Candidat for 
den lobgivende Forſamling, men døde paa et lille Landgods 
ved Grenade ifit sø Aar, i ; 

Cazotte (Jaques), var født 1720 i Dijon. Efterat 
|, han der i Sefuitercollegiet havde endt fine Studier, kaldte Cen 

af sans Bredre hem til Paris, hvor han blev anfat ved 
Marineadminiſtrationen og gif fiden til Martinique ſom Con⸗ 
troleur for de franſte Mer. Hans medførte Tilbsielighed for 
Videnſkaberne, ifær for Digtekunſten, var i Paris neret ved 
Omgang med udmærkede Lærde, Paa Martinique deelte 
Cazotte fin, Tid mellem fine Embeds Pligter og Omgang med 
dannete Mænd, - blandt hvilfe Pater Lavalette, Superior 
for Jeſuiternes Misfion, Ved fin Tilbagekomſt til Paris 
ferfattebe han tilfeldizviis et Par. fmaae Romancer, ſom 
Vuggeviſer og erhvervede fig derved et Bifald, der ſaaledes 
henrykte ham, af han paa. fin Tilbagereife beſtjeftigede fig 
med Forføg i cf Slags Littkeratur, fom han hidtil et havde 
fænft paa. Da han var ankommen til Colonien lagde- han 
for Alvor Haanden paa Værket, hvoraf Olivier, fable héroi- 
comique var Frugten, Da Englænterne 1759 angrebe Fors 
tet Gt. Pierre, bidrog Cazotte ved fin Sver og fin Virkſomhed 
til at Angrebet mislykkedes. Hans ſvakkede Sundhed tvang 
ham til at vende tilbage til Frankerig, hvor hang Broder 
der døde i ſamme Dieblil, han ſteeg i Land, havde udnævnt 
ham til Arving. Denne Omftændighed bevægede ham til at 
tage fin Afſteed, hvilfen han og erholdt paa det Haderfuldeſte 
under Titel af Generalcommiſſair ved Marinen. Cazotte 
havde aftraadt Lavalette Alt hvad han eiede paa Martini— 
que og derfor erholdt Verter paa Ordenen, ſom formedelſt 
Lavalettes flette Formuesomftændigheder vægrede ſig ved at 
betale. Cazotte tabte herved 50,000 Daler, Frugten af alle 
fine Anſtrengelſer. Med Smerte faae Han fig nødt til at 
træde frem for Retten mod fin forrige Lærer, og denne Pro— 
ces fan i viſſe Maader anſees fom Kilden til alle bem. fom 
fiden udbrød mod Jeſuiterne. Cazotte havde giftet fig paa 
Martinique. Efterat han havde frafagt fig alle Forretnin— 
ger deelte han fin Tid mellem Paris og fit Landgods i Pierry 
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ved Epernay, ſom hans Broder havbe efterladt ham. Hans 
Mußterhed og behagelige Omgang erhvervede ham alminde— 
lig Snbeft, Hang Venner traf hang Vark Olivier frem for, 
Lyſet, og ber Bifald, dette beſynderlige Verk erholdt, bevæz 
gede ham og fil at udgive Diable amoureux og Lord im- 
promptu. Diſſe Værter læftes med Begjærlighed. Man i 
finder deri en rig og mangfoldig Indbildningsfraft, en meer 
end almindelig Lethed i Stilen og tfæt en levende og natur= " 
lig Maade at fortælle. En Diſcipel af Martines af Pasqua— 
lis bevægede Cazotte til at lade fig optage i den af ham. flifs 
febe Orden Fra denne Tid blev Evangeliet Retteſnoren for 
de mindſte Handlinger i hans Levnet, — Ved Hjelp af en ara⸗ 
biſt Munk ved Nabn Dom Chavis bejfjeftigede han fig med 
Dverfættelfen af nogle arabiſke Fortællinger, ber i.4 Bind 
udgjør Fortfættelfen af tufende og een Stat. . Dom Chavis 
gav i eft halv franſk, halv italien Sprog Omridſet af For— 
fællingerne; Cazotte, dengang i en Alder af 70 Yar, tog fat 

- gaa pennen om Midnat, naar han fom tilbage fra de Selſtaber, 
han pleiede at beføge og fÉrev idet han overlod fig til ſin Phan: 
taſie til Kl. 4, 5 om Morgenen, faaledes at han i to Vintre 
blev færdig med fit Foretagende. Cazotte arbcidede med em 
Lethed hvorpaa man ellers. neppe vil finde Exempel. Fo 
Anekdoter kunne bevife dette, Een af hans Svogre roſte 
for ham de dengang i Mode komne Operetter. Gazotte 
lovede ham af levere ct af dette Slags Stykker til næfte 
Dag over ef efter Behag opgivet IImne., Man opholdt fig 
i Pierry: tilfældig gif em Bonde forbi i TræfÉoe. - Svo— 
geren valgte Zræffoene (sabots), Inden naſte Morgen var 
den comiffe Opera Les sabots færdig. Det andet Exempel 
er følgende. Voltaire færed fit fatiriffe Digt, La Guerre-de 
Genéve, Det circulerede efterhaanden i enkelte Gange og 
blev uagtet ſit ringe Bærd læft med megen Besjerlighed. J 
et Selffab vifer man Cazotte de juft ankomne Sange; han 
feer paa dem, leer og figer, at han alerede har de følgende. 
Derpaa udkaſter han om Natten den 7de Gang, hvorved han 
forudfætter Indholdet af en aldrig udkommen ste og 6te 
Gang og bringer ſamme næfte Morgen. Han havde faa gedt 
opfatter Voltaires Maneer, at han et alene myfticerede hele 
Paris, men fpottebe Voltaire ſelv. Han havde alerede 
naget en hai Alder, da Rebolutionen brod ud og forfømte 
ei at arbeide imod ben. Han begyndte i denne Anledning 
en Correſppndens med fin gamle Ven Ponteau, dengang 
Sekreteer ved Givilliften, Dphavpsmenbene til Begiven— 
hederne af 1ote Auguſt 1792 fandt denne Gorteſpondens og 
forauſtaltede Cazottes oa-hans Datter Eliſabeths Hæftelfe, 
De bleve kaſtede å Ulbettele Fengſſer. Da Cazotte hine 
frygtelige Septemberdage blev overgivet Morderne, kaſtede 
hans Datter fig heltemodig over ham og beſtjermede ham 
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med fit Legeme, Dennegang ſank Mordftaalet af Forbry⸗ 
delſens Haand, og Cazotte blev med fin Datter bragt hjem 
i Triumph. Men alerede den 25de Septbr. blev han paa 

| nye arreſteret og dømt til døde, Da Cazotte havde befteget 
Schafottet, tiltalede han Mængden med faft Stemme ; »Jeg 

H byer fom Jeg har” levet, Gud og min Konge tro,” Hang 
Vorker ere: La patte du chat; mille et une fadaise; la 
| guerre de Vopéra og adffillige andre. 

Cazwini (Jadaria bem Muhamed), en arabife 
| Staturforffer,' Orientens Plinius, nedſtammede fra en Fami— 

lie af Retslerde, der hidledede deres Herkomſt fra Anas 
ben Malek, een af Muhameds Vaabenbrodre, ſom havde 

nedſat fig i Staden Cazwin i Perſien. Af hans Levnetss 
omſtændigheder vide vi fun, af han var Cadi af Vacith og 
Hillah og døde Aar 17283 (Hedſchra 682). Hans vigtigfte 

| Vært er hans Naturbiftorie med Zitel Naturené under 
log de ffabte Tings Synderligheder. Det beſtager 

| af Fortalen, 4 Indledninger og 2 Hoveddele, hvoraf den 
| ene handler om Himmelens, den anden om Jordens Gjen— 

| fhaude. Cazwinis Henfigt var ligeſom Plinius's, at ſtildre 
hele Naturens Under. . Hans Vark indeholder i Korthed 

alt hvad der var ſtrevet til. hans Tid, men i fau ſtore 
Trek og faa eiendomlig fremftillede, at det er mere værdt 
end de fleſte Originalværfer, ſom handle om famme Gien— 

| ftande, Der gives en forkortet perſiſt Overfættelfe af famme. 
"Desuden tillægger man Cazwini en Geograpyie under Nabn 

|. af Naturens Unser, hvoraf er udkommet er Udtog i Kis⸗ 
benhavn 1790 i et Program; ogfan en pifforie af Staden 
Cazwin. 

Cecil (Wiliam), Baron af Burletigh, Statsſekreteer 
under Clifabeth og derpaa Storſkatmeſter af England, var 
født 1520 og ftuderede i London, da et Tilfælde erhvervede 
ham Henrik 3de8 Yndeſt. Han havde nemlig i en theologiſt 
Gtrid viift faa megen Duelighed, at Kongen, ſom hørte 
fale derom, onſtede at fee ham. — Denne Samtale med 
Henrik, hvis hele Bifald han vandt, aabnede ham tidlig en 

| glimrende Labebane, paa hvilfen han ogſag begunftigedes af 
| sandre Omftændigheder,. Han havde 1541 giftet fig med 

Ridderen: John Cheekes Soſter, og Cheeke, fom var Lærer 
hos Prindfen af Wales, anbefalede han til dennes Onkel 
Greven af Hertford, fiden Hertug af Sommerſet I Be— 
gyndelſen af Edvard b6tes Regjering traadde Cecil i Staz 
feng Tjeneſte. Han havrde dengang miſtet fin forſte Kone 
og giftede ſig anden Gang med en Datter af Ridderen 
Anton Cooke, kongelig Studiedirecter. Da Hertugen af 
Sommerſet 1547 var bleben Rigets Protector, udnevnte 
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han ham til Maitre de Requetes ca tog ham med paa 
Toget imod Skotterne. Cecit havde nær tilfat Livet i Slaz 4 
get ven Musleburgh. Ved hans Tilbagefomft til London 
blev han 1548 udnævnt til Statsſekreteer! Da Protectoren 
Aaret derpaa: blev ſtyrtet, undgik Gecil med flere af Hertu— 
gens Tilhengere ei Fangenféab. Hans retfkafne og mode— 
rafe Forhold havde erhverver ham mange Venner, hvilke et 
alene efter tre Maaneders Forløb bevirfede hans Frigivelſe, 
men føråg ham tilbage til Hoffet, hvor den da almægtige 
Hertug af Northumberkand igjen indfatte ham i fit Em—⸗ 
»bede i,Betragtning af hang Talenter, Kort derpaa blev Gecil 
Ridder og. Medlem af Geheimeraadet. Han nød ben ſtorſte 
Anfeelfe hos Edvard 6fe, Pans Forfigtigbed førte ham vet 
igjennem de vanſkeligſte Forhold; midt iblandt fiendtlige 
Hofpartier befejeftigede fan fia fun med fif Embedes Plig⸗ 
fer. Da Edvard forelagde ham ſom Geheimeraad den Act, 
ber erklærede Se nes Gray for Thronarving, fil Under— 
fÉrift, vægrede ban fig ved åt gjøre mere, end contrafignere 
den, £igefaalidet bunde Hertugen af Northumberland. efter 
Edvards Død bevæge ham til at opfætte Proclamationerne 
for Johanne Gray eller den Cirewlaire, Hvori hendes Ret 
heviiftes og Maria erflæreres for uægte, Geheimeraadets 
Medlemmer vare dengang ſom Fangne i Tower. Cecil nytz 
fede Hertugens Fraværelje til af befrie dem og forfamlede 
dem i Sertugen af Pembrokes Huus. De flefte Medlemmer 
erflærete fig for Maria; nogle begave fig endnu ſamme 
Aften til hende; Cecil indfandt fig den følgende Dag og 
blev vel —— uagtet man havde føgt at ſtemme Maria 
fmod ham.” = imåfynligvtis havde han beholde fin Platé, 
hvis han vilde foranvret Religion; men, da fan vidſte, at 
han havde mægtige Fiender og forudfaae hvilken Vending 
Tingene vilte fage under Marias Regjering, trak han fig 
heller tilbage. Imidlertid levede han i god Forftaaelfe med 
Miniſtrene. Han kjendte Cardinal Poles Maadehold; han 
paatog fig derfor af indbyde ham tilt England og bragte 
ham 1554 tilbage i det Haab, at ban ſtulde holde den 
heftige Gardiner Stangen. 1555 ledſagede han tilligemed 
fo andre Lorder Cardinalen for at underhandle om Freb 
med Franferig, og blev to Maaneder paa tet fafte Land. 
Efter hans Tilbagekomſt valgte Grevſtabet Lincoln, hvor 
han var født, ham to Gange til Parlamentslem. pan 
udviklede her en Faſthed og Frimodighed, forenet med en 
ſjelden Virkfomhed -og Judſigt, hvorved han naaede. flor 
Judflydelſe. Han. underholdt en hemmelig Brevvexling med 
Prindſeſſe Eliſabeth og gav hende Efterretninger, fom maatte 
være hende høift vigtige i den critiſte Stilling, hvori hun 
befantt fig. Da denne Fyrftinde beſteeg Thronen 1558, 
ubnævnte hun Cecil til Geheimeraad og Statsſekreteer og 
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beviſte ham fin Taknemmelighed bed mange Naadesbeviis— 
| minget, Han raadede ſtrax fil, at ſammenkaͤlde Parlamentet 
| og raadſlage om Planen fif en Feligionsreform. Han havde 
den pigtigfte Andeel i de 39 Artikler, ſom udgjøre deng 
| Gruntvold. Med raſtlss Virkſomhed havde han Indflybelſe 
| paa alle Kronens og Nationens Anliggender, Han gav en 
| Forordning om Mynten, hvis Vardie var nebfat af Henrik 
| 85e. Han bevægede Dronningen af begunſtige Reformatienens 
| Tilhængere i Skotland og ſikkrede Englands Roe fra denne 
Side ved Fordraget fil Edinburgh. Den Ynbeft.og Unfeelfe, 
|hvori han flod hos Dronningen, vakte ham mange mægtige 
Fiender; den farliafte blandt dem var Greven af Leicefter, 
Eliſabeths Yndlings; men deres Beftræbelfer at ſtyrte ham 
| vare forgjeves, Cceilsg vife Forholdsregler unhertrytte hurtig 
| Hertuger af Rorfolks Oprør tdet. nordlige England. For 
fat belønne ham, udnævnte Dtonningen fam 1571 til Baron 
| af Burleigh. Rationen bifaldt denne Ophøielfe, men nogle 
| af Minifterens uforfontige Fiender gjorde et Anſlſag mod hang 

| Liv, fom dog forraadedes. Den fpanffe Gsfandt, der ſyntes 
| at være indviklet heri, ” fil Ordre at forlade Kongeriget. 
Eliſabeth udnævnte derpaa Cecil fil Ridder af Hoſebaandet 
| og Storffatmefier. Dog hvilede hang Fiender ikke, og Bur⸗ 
leigh, der længtes efter den Rolighed, der vanfkeligt lader fig 
| forene med høie Embeder, vilde truffet fig tilbage, hvis 
| Dronningen havde tilladt ham het, Omendſtjondt han imod 
ſin Villie blev- paa fin Woft, lede dog Forretningerne Intet 
| derunder.” vad ban efter modent Overlæg havde. befturtet, 
| udførte Gan med Kraft uten ar lade fig afholde ved nogen 
Gidedetragtninger. Han troede ci Eliſabeth filter, ſaalenge 
Maria Stuart fad paa Skotlands Throne. Da Uroligheder, 
| fon Burleigh ſtal have havt Deel i, nodte Maria ufor— 
figtigviis at flygte til England, raadede ban Grifadeth at 

| holde hende fangen ; og efter Babingtons Sammenſvargelſe, 
drev. han ifær paa Vroceffen, hvorved Maria braates paa 

Schaffottet. Efter hendes Henrettelſe unddrog Dronningen 
Lam i nogen Tid tilſyneladende fin Gunſt for af det ſtulde 
lade, ſom hiin blodige Handling et var ſteet med hendes 

| fulde Bifald. Dette Uveir gif imidlertid over og Burleigh 
| fiÉ fin forrige Sndflydelfe igjen. Da England 15383 truedes 
| af Philips berømte Armada, udkaſtede ban Forfvarsplanen; 
| to af hans: Gønnev tiente- under Admiral Howard. Da 
| hang Sundbeds Aftagen og hang Gemalindes Død fatte. ham 
| åd en mork Sindsſtemming, gjentog han ivrigeh fin Begjering 
| om fin Affæeed, men Eliſabeth afflog den ogfaa denne Gang 
| øg faaledes vedblev han at beftyre fine Embeder til fin Dsd. 
| fan beftræbte fig for at underhandle om Fred med Syanien 
paa ærefulde Betingelfer og undertegnede paa ſin Dodsſeng 
et for England fordeelagtigt Forlig, hvorpaa ban døbe relig 

| 
(| 

A 
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1558. Cecil var af fine Sæder og indtagende Opforſel, viſte 
en fjelden Selvbeherſtelſe, Sindighed eg beundringsverdig 
Virkſomhed. ans moralffe Characteer var uden Daddel. 
Håb overfaae fin Virkekreds med megen Klarhed øg fulgte 
det Syſtem, der ſtemmede obercens med Eliſabeths Charac= . 
teer, ved Underhandlinger og felv ved Intriguer hos frems 
mede hoffer at vedligeholde Freden, Endeel af bang Stats⸗ 
Erifter ere trykte. 

Cecrops, Stifter af den attiffe Stat i Grakenland, 
ankom med en Colonie fra Sais i Nedrecggypten omtrent 
1550 f. Chr., lærte de rane Indbyggere de forſte Grundtræk 
af Religion og Kundſkab om Guderne, gjorde dem bekjendte 
ned det ſelſkabelige Livs Fordele, lagde Grunden til Athenen 
og byggede tillige 11 fmaae Byer, hvis Indbyagere han 
underviſte i Agerdyrkning. Han plantede Olietræet og hel— 
Yigede det Minerva, Athenens Skytsgudinde. fan gjorbe 
Indbyggerne ogſag bekjendte med Skibsfarten og lagde der⸗ 
ved Grunden til Handelen. Han døde efter 50 Aars Regje⸗ 
ting; hans Gravminde oprettedes i Mineraas Tempel; for 
at holde hans Minde i friſt Erindeing, helligede man ham 
Bandmandens Gtjernebillede, s 

Cefalonien, ben ftørfte af Joniens Øer, ved Veſt⸗ 
fiden af Halvøen Morea og ved Indlabet af Gelfo di 
Patraſſo, indeholder, 18 > Mile og 70,000 Indbyggere, 
Hen er for Storſtedelen bjergøg med et mildt Elima; Roſer 
og Nelliker blomſtre ogfaa i beh ſaakaldte Vinter, dog er 
Den udſat for hyppige Jordſtielv. De fortrinligfte Probuk— 

"fer ere Korn og Biin, hvoraf der. ſtal udføres 80 00o og, 
Olie, hvoraf der al udføres 20,000 Fade; Corender, hvoraf 
udføres 6 Mil. Pund, Bomuld, - Silke, Apothekerurter, 
Gaivie, Rosmarin og Eydfrugter. Øen har 3 Stæder, 130 
Landsbyer, 25 greſte og tre latinffe Kloſtre. Hovedſtaden 
heder Cefalonia eller Argoſtoli og har en god Havn. Øen 
tilhørte Venctianerne til 1797, da de Franſte befatte den. 
1799 erobrede Mufjerne og Tyrkerne den; derpaa hørte dem 
til de 7 jers Republik, men kom faa igjen under Frankerig. 
J OScktbr. 1809 befatte Ænglænderne den og under deres 
Beſtyttelſe ſtager ten endnu ſom tilhørende den igjen opret« 
tede joniſte Republik, 

Celebes, en oſtindiſt Be, O. for Bornes, frå 5? 30” 
S. til 1% 30' NBr. og fra. 135? 56" til 1410 20' Ø. £., 
er 4275 TJ Mile flov og hav 3 Mill, Indb, af forſtjellige 
Stammer, af hvilfe Bonierne eller Bugineferne i Syd og 
Macaſſarerne ere de bekjendteſfte. Den høie Bjergryg Bon: 
thain gaaer igjennem Øen fra Syd til Mord og løber ud i 
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adſkillige Forbjerge, hvoraf det nordligſte kaldes Cemasſpibſen 
[log det ſydligſte Tenakekasſpidſen. Paa Bjergets forſtjellige 
Sider har man forſkjellige Aarstider. De fleſte Floder, und⸗ 
tagen Chiurana og. Vole, ere Kyſtfloder, dog ofte meget 
rivende, Denlhar to ſtore Havdugter, mod DP. Gonantellu, 
28 Mile Tang” og 6 til 14 Mile bred og mod S. Salaye, 30, 
IMile fang og'& til 10 Mile bred. De regelmasſig blæfende 
See- og Nordvinde aftjøle noget den fé fig felv meget hede 
|Luft." Jordbunden er ifær i de lavere Egne meget frugtbar; 
Ide vigtigfte Produlter eve Diamanter, Guld, Kobber, Fin, 

| (reder, Perler, Glanger, Erocodiller (fom viſes guddommelig 
ITilbedelſe 2c). Beſiddelſen af en var Hollænderne vigtig, 

ikke faa meget for dens Handels Skyld (thi Veſcetningen koſter 
Almere end Den tan indbringe), men fordi den er Nøglen til 
MMolukkerne øg forſyner diffe med Riis og andre Mødventigs 
(heder. Gouverneuren reſiderer i Fort Rotterdam, ti. hvis 
Rarhed den ftore, af Hollendere, GChineſer og Macaffarez 
beboede, Flæekle Blaardingen ligger paa det Sted, hvor før 
PMacaſſar ſtod, hvilken var-Refibenfen i det veſtlige Diſtrikt. 
De af Hollenderne beſatte nordoſtlige Kyſter, udgjere intet 
leget Gouvernement, men ftaae under Regjeringen paa Øen 
Ternate. 

Cellamare (Antonio Siundice, Duca di Siove— 
nazzo, Fyrſte af), var født i Neapel 1657 og blev opdragen 
Pved Carl 2dens Hof, gjorte adBiflige Feldttog med og led— 
fagede Philip ste 1702 for at forfvare Neapel mod de Kei- ” 

|ferlige. Han vifte ſit Mod ſamme Lar i Slaget ved Lujzara, 
blev Mareſchal de⸗-Camp, tjente i ſamme Egenſkaheded Be— 
leiringen af Gaeta 1707 og faldt her i de Keiſerliges Fan— 
genffab, hvor han bley til 1712 i Mailand. Gfter hang 
Advexling vendte han tilbage til Spanien, blev udnævnt til 
Cabinetsminiſter og 1715 til overordenslig Geſandt ved bet 
|franffe Hof. Her var han Hovedredſtabet for Alberonis 
Henfigter og Sjelen for en Sammenſvergelſe mod Philip af 

| SOricang. . Denne Fyrfte ſkulde man bemægtige fig ved en 
Feſt, Generalſtenderne ſtulde forſamles og Regentſkabet 
overgives til Philip ste, ſom ſaaledes vilde fat hele Europa 
(1 Skræk. Gellamare ventede endnu Befalinger fra fit Hof, 
da Planen opdagedes og ſamtlige Deeltagere i Sammenfværs 

gelſen erkjendtes af Cellamares opfangne Breve. Han blev 
nu heftet og under. Bedækning ført til den ſpanſke Grændfe. 
Hoffet i Madrid udnævnte ham til Generalcapitain i Game 

miel⸗ Caftilien og i denne Værdighed døbe han i Seville 1733. 
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Hiſtorien om Gammenfværgelfen finder man i Memoires de 
la regence par de Piossons, udgivet af Langlet:Dufresnoy, 

Cellarius (Chriſtoffer), Cen af de lardeſte og flite 
tigfte Philologer i det 17de Aarhundred, var født 1638 t 
Schmalkalden, hvor hang Fader var Superintendent. Alles 
rede hang Forfædre havbe forandret deres oprindelige Navn, 
Kellner, overeensſtemmende med den Tids Brug blant de 
værde fil Cellarius. Efterat han havte ſtuderet paa flere 
tydſte Univerſiteter, paatog han fig i en Alder af 30 Aar et 
Lereembede i Weiſſenfels. 1673 blev hen Rector ved Skolen 
i Weimar og. fildigere i Zeitz eg Merſeburg. Da Kongen af 
Preuſſen ftiftede Univerfitetet i Halle, blev CeMarius-utnævnt 
til Profeffor i Veltalenhed og Hifførie. Her døde fan 1707 
efterat han, længe havde lidt af Steen. Han har udgivet 
en Mængde gamle, Forfattere med lærde Anmerkninger og 
nøiagtige Regiftre, ſom Cicero's og Plinius's Breve, Corne— 
lius Nepos, Curtius, Eutrop, Sextus Rufus, Velleius 
Paterculus 2c, Af ham felv har man: Historia antiqua (et 
fort Omrids af den gamle Hiſtorie), Orthographia latina 
ex vetustis monumentis: Antibarbarus sen de latinitate 
mediæ et infimæ ætatis liber; Breviarium antiquitatum 
romanarum ; notitia orbis antiqui &c, 

Celle (Sell). en velbygget Stad i Hertugdømmet Linea 
burg, ved Sammenlsbet af Fufe og Aller, med 6000 Indb. 
og cf Slot, hvor Hertugerne af Eelle reſiderede. Da de 
uddøde 17705 filfaldt deres Lande Churhuſet Braunſchweig. 
Staden er Sædet for Overappellationsretten for ſamtlige 
churbrauyſchweigſke Lande, for et Juſtitscanzellie, en Hofret 
øg et Landhuusholdningsſelſtab. Desuden findes her et Tugt= 
huus og en Daarekiſte for hele Zandet, et Waifenhuus og et 
AUrbeidshuus. Indbyggernes Hovednæringsvet beftaaer i 
Bryggerier og Handel; de herværende Borblege fortjene at 
nævnes. | 

Cellini (Benvenuto), Guldſmed og Billedhugger, blev 
fodt i Florents 1500. Han var ei alene Cen af fin Tids 
fortræffeligfte Kunſtnere, men han hører ogſaa til de meeſt 
geniale Kraftmenneſter. Da han i fit 58de Aar var vendt! 
tilbage til fin Fedreneſtad, ſtrev han fit, paa fynderlige | 
Eventyrer rige, Levnet, Denne Autobiographie exiſterede til" 
Midten af bet forrige Aarhundred biot i Manuffript, ba man! 
fandt Trykningen betænkelig formedelft de mange frie Yttrins 
aer over Paverne og de romerſte Store fra den Tid. Den 
fom Læge og SÉribent berømte Cocchi udgav den forſt i Nea⸗ 
pet, men under det opdigtede Trykkeſted Colonia 1730. Med | 
famme Kraft, hvormed han arbeidede i Erts og Marmor, | 
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remſtiller han her i Sprog og Strift fig felv og fine Heu⸗ 
elſer, fine Dyder og Feil og det med en beuntringsværdig - 
ſtaivitet; han tegner tillige fom en ægte Kunſtner de Men— 

Jeſter, han ſtod i Forhold til, med de meeft træffende Træf. 
Penne heiſt intereſſante Lesnetsbeſtrivelſe er overſat og 
dgivet af Goͤthe med et Anhang (Tuͤbingen 1803, 2 Bind). 
'Biegraphien gaaer til 15663 Gellini dode den 13de Februar 

570. 

Celfus (Aurelius Cornelius), levede ſandſynligviis 
inder Auguſtus, Tiberius og Caligula. Man har kaldet 
Pam den romerſte Hippokrates, fordi han har overſat næften 

ile dennes Verker paa Latin. Desuden ſtrev fan og over 
Rhetorifen, Krigskunſten og Agerdyrkningen, faa man med 
ige Ret Tan holde ham for Taler, Kriagmand og læge. 
Zandſynligviis fiuderede han-i Begyndelſen Medicinen fun 
gm en Deel af Philoſophien et for at udøve den, Gaamegst 
nere maae man beundre hang grundige Rundifaber i ſamme. 
Felfuses hele Legevidenſtab indeholdes is Løger, ter fremſtille 
hen ſaaledes ſom den paa ſamme Tid befandtes. Hans Sri: 
bemaabe er ſiirlig, ſammenpreſſet og dog klar. Man kan 
Perfor paſſende kalde Celſus Lægernes Cicero, Hans Vært 

ode Skribentere have oſt, faavel i Medicinen ſom Chirurgien. 
pan har laant dem en Mangde Steder for at underfrøtte 
seces Lære, men har derfor og maattet taale meget vilkaar— 

flige Forklaringer, Nogle have vel kaldet Celfus en Compi— 
Jator, men i Ordets almindelige Forftand er han det aldeles 
kke. Hippokrates og Aſtlepiades ere de fo Skribentere, ſom 

jan meeſt har fulgt. Af den forſte har han den hele Hirur=" 
ziſte Deel, af ben ſidſte det øvrige, Betragter man Maas 
sen, hvorpaa han fremfætter ſin Lære, finder man at han 
jører til Eclektikerne. 

Celter, var. Cen af hine 4 Hovedſtammer, fon beboede 
det gamle Gallien eg hvis Boliger ſtrakte fig fra den yderſte 

Spidſe af Bretagne indtil Rhinen og Alperne. Romerne 
[kaldte derfor det hele Land Celtica eller Galatia, Deres 
egentlige Herkomſt er uvis; de kom førft fra Aſien. Deres 
lældfte Indvandring, ſom man Fjender, ſteede under Beloves 
ſus i Tarquinius Priſens's Tid. Store, anfeelige Hobe udbrer 

ildede fig i forſtjellige Europas Lande. De ſpakkede fig ved 
uophorlige indvortes Krige. Handelen med Romere og Maſſilier 
giorde dem vel mere fædelige, men og mere qvindagtige, og, 
da be tilfidft ingen Underftøttelfe mere erholdt fra deres 
Febdreneland, bleve de italienſte Celter undertvungne af 
i (Romerne; Boierne forbandt fig med Helvetierne, de illyriſte 

Celter med Illyrierne. Jovrigt var deres Forfatning ariſto— 
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kratiſkt; Adelen udgiorde Nationalſorſamlingen; den ſimple 
mand var et ſtort mere en Slave, Af Legeme vare de flere 
og ſterke og heftige til Angreb, men de kunde ei holde længe 
ud. Et uhyre &yærd for det meefte af Kobber var deres vigs 
tigfie Vaaben. Deres Præfter,. Druiderne, ſtode i ſtorſte 
Anſeelſe bogs dem, ; 

Cement ellee Vandkit, tjener til Muurarbeidets Tore 
bindelſe i Vandet, hvoraf det ci lader fig opleſe. Cemente 
Kobber fremkommer ved Cement eller Kobbervand, ſom i 
Biergoerkerne neddeypper fra Grubernes Sider lev velder 
frem af Jorden. SS dette Band lægger man Jern, hvis fafte 
Dele det oplsſer og fætter Kobberdele iſtedet. Ved Cem ens 
tation forfaaer man en chewiſk Operation, hvorved man 
udfætter et Legeme” for. Cewentpulvers Virkning. Med 
Cementpulver udſettes nemlig i Smeltedigler, Metaller, 
Glas og andre sufte Legemer for Ildens Paavirkning, hvorved 
de lide viſſe Forandringer. De fornemſte Cementpulvere ere 
Guldcementpulver, hvoraf man betjener fig ved Guldets Rens" 
ſelſe, Cementpulver fil at forvandle Secn fil Staal; det 

Tementopulver, hvorved viffe Glas kunne fane Porcelains 
Egenſtaher og endelig Cementpulver, hvorved Kobber fore 
vandles- til Mesſing. , 

Cenis (Bjerget), en Deel af Alperne i  GBrevfkabet 
Maurienne i Savoyen. Dets Høfde angives fi 1344 Toiſer 
over. Havets Flade og ev berømt af den Vei, ſom fører over 
SBierget fra Savoyen til Piemont, mellem hvilke det gjør 
Græntien. Paa Siden til Lasnebourg ev det ſteileſt; Beien 
var før flangeformig og man maatte lade fig og ſin Bagage 
bringe frem paa Muulæfler eller Bereſtole. Ovenpaa Biers 
get er en Slette og en Sée med et Huug, Faldet la Ramasse. 

Soen har Foreller,-der kunne veie 16 Pund, Høiere Snees 
bjerge omgive denne Slette, J Aaret 1805 anlagdes paa den 
franffe Keiſers Befaling en regelmæsfig Bet over dette Bierg 
med overordentlige Bekoſtninger; ben Fan bereiſes paa 
enher Aarstid med alle Slags Vogne. * 

Cenotaphinm, ct tomt Gravminde, opreiſt til Wre 
for en Afdsd, hvis Liig hviler paa ef andet Sted, 

£ 

Cenfur, fre Bogcenſur. 

Cenſus, var def hele romerſte Folks Skattebeſtemmelſe 
efter. Antal og Formue. Servius Tullius indførte den 177 
Yar efter Roms Bygning, da alle romerſte Borgere i Stas 
den og paa Landet, maatte give Cfterretning om deres 

hele Formuestilſtand faavelfom Antallet paa deres Born, 

f% 
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Glaser 26,, under Tabet af Ciendom og borgerlig Frihed. - 
Efter henne Angave deelfe gan alle Borgerne i 6 Glaffer og 
diffe igjen i Centurier. Den førfte beftod af bem, hois Fors 
mue fi det mindfte beløb fig til 100,000 As eller Pund Erts; 
den anden beftod af dem, der ejede 75,000, den tredie af 
Perſoner paa 50,000, den fjerde paa 25,000 eg den femte 
paa 11,000 As; alle de gvrige hørte fil den Ge Claſſe. 
Hver Glaffe havde fine Vaaben og fin Plads ved Armeen. 
Denne Inddeling havde en meget vigtig Fordeel for Rom, 
Sftedet for at hidtil de fattigfte Borgere havde de ſelvſamme 
Afgifter og maatte gjøre ſamme Krigstjeneſte fom de vige, 
og Statsforvaltningen i fine, vigtigſte Grene befandt fig £ 
Hænderne paa en udidende og lidenſtabelig Pobel, faldt nu 
de tungeſte Byrder i Krig og Fred paa de Ride, Men der— 
for fom og den høiefte Magt i Hænterne »aa de rige Bor⸗ 
gere af førfte Claſſe, der indeholdt Øgefaa mange Eenturier 

. Tom alle de andre tilſammen, og faaledes kom den dog til en 
Stand, fom- man kunde filtroe mere Indſigt og Kundſtab. 
Borgerne i den fidfte Slaffe, fom hHavde'en gandføe übetyde— 
lig. Formue, regnedes neſten ikke for en Claſſe; derfos 
omtale de gamle Skribenter tit fun.5 Claſſer. Denne Ind— 
deling” leed ſiden nogle Forandringer, men blev ved i Hovede 
ſagen. Denne Cenſus blev gientaget hvert zte War, og 
holdt i Førfiningen af Kongerne, ſiben af Confulerne og 
endelig fra 310 af Cenſorerne. J den følgende Tid blev den 
et altid holdt efter den ſedvanlige Orden, ja udeblev imels 
lemſtunder gandſte. Efter Cenſus foretoges et Renſelſes— 

offer kaldet Suovetaurilia. 
— 

—Centaurer, oprindeligen et gammelt raat Folk é 
Theſſalien paa. Bjerget Pelion. Fabelen forfæller om bem, 
sat de vare halv Heſte og hals Menneffer. Man forklarer 
dette Sagn faaledes, af Centaurerne vare de førfe, der for— 
ftode at temme Heſte og vide, Hvilket ſtal være ect ved føle 
gende Leilighed. J den theffaliffe Konge Jrions Tid blev 
en Hjord Thre paa Pelfon raſende, adſpredte ſig i Omegnene 
og anrettede ſtore Ødelæggetfer. - Ixion udfarte en flor Ves 
lønning for af dræbe dem. Opmuntrede herved opfandt Gens 
taurerne Ridekunſten og nedlagde Threne. — J den mythiſte 
Hiſtorie forekommer Centaurernes Kamp, mod Herkules, 

Theſeus og Perithous. Den ſidſte betvang dem i Spidſen 
af Lapiterne, deres Xrvefiender, aldeles, dræbte "mange og 
fordrev dem fra Pelion. Enkelte Centaurer ere berømte é 
Oldtiden ſom Refjus, Chiron 0, fl. 

Centiare, Hundrededelen af'en Ure; ſaaledes og Cen⸗ 
tigramme, Centime, Centimetre 20, 

Centifolio, fee Røre, 
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Centner, en Vægt af 100 Pund, dog ere alle Cent: 
ner iife lige ſtore. « [ É 

Centimaner, (med hundrede Hænder) kaldtes de fre 
Tjæmpcinægfige Sonner af Uranus og &Gea (Gimmelen og 
Jerden) Cottus, Briareus sg Gyges. Begavede 
med 100 Hænder og 50 Hobeder indgjøde de feiv deres Fader 
Frygt, faa Han ſtrax efter deres Fodſel indſluttede dem læns 

; Fede i Jordens Indre. Her levede de i Kummer, indtil 
Jupiter løfte den for at faae Hjelp mod Titanerne. Efterat 
de havde vederguvæget fig med Nectar og Ambroſia, freme 
traadde de i Kampen, ſom alerede var ført uafgjort i 10 
Xar. De fægtede med uhyre Klippeſtykker, hvoraf de i 
Hvert Kaſt flyngede 300 paa Titanerne. Havet gienløb, 
Jorden bragede, Himmelen ftønnede og Olympen bævede af 
den ſtrekkelige Kamp. Centimanerne ajorbe endelig UdfTas 
get; Titanerne maarte bukke under og kaſtedes 'æntfebundne 3 
Tartarus, hvor Centimanerne bevogtede dem, 

Centlivre (Suſanne), bekjendt af ſit dramatiſte 
Talent og fit romantife Liv, var født 1667 i Grevkabet 
Lincoln... Hendes. gaber Havde her en betydelig Eiendom, 
var Non-Conformiſt og under Urolighederne i Gar! 1ftes Tid 
en ivrig Tilhænger af Parlamentspartiet. Da Carl den 
oden var kommen paa Thronen, blev han til Straf berøvet 
fin Formue og maatte flygte fil Irland uden at kunne ſerge 
for fin Datter. Hun var fun 3 Aar gammel, da hente3 
Fader døde og miftede fin Moder før hun var 12 Aar. Fra 
Ungdommen af havde hun en beſynderlig Tilbøielighed til 
Poeſien. Alerede i fif 7de Aar digtede hun en Sang, ſom 
endnu er fil, De Mishandlinger, hun maatte taale af fine 
Opdragere, bevægede hente fil at flygte til £ondon uden at 
vide hvad der fulde blive af hende, Paa Veien mødte hun 
et ungt Menneffe ved Navn Gammenb, fom dengang ſtude⸗ 
rede vid Univerſitetet i Cambridge. Indtaget af hendes 
ungdom og Skjoenhed tilbød han hende Hjelp og? fareflog 
hende at følge ham i Mandskleder fil Cambridge, Hun mods 
fog Tilbudet og boede 6 til 7 Maaneder hos ham. Da der 
imidlertid opkom nogen Mistanke og man frygtede for 
femme Følger, bevægede han Suſanne af gane til London, 
hvor han lovede fnart at komme til hente, Han gab hende 
nogle Penge og en Anbefalingéſtrivelſe til en Dame af fit 
Bekjendtſkab i London, men lod ſiden ei høre mere fra fig. 
Hvordan hun levebe i London» veed man ligefaa lidet, ſom 
hvordan hun endnu før fit 10de Mar blev gift med en Bros 
derſen af Gir Stephan For. Hun miftede ham inden eet 
Aar og indgik berpaa ef andet Ægteflab med en Landofficeer 
ved Navn Carrol, fom 18 Maaneder efter blev i en Duel, 
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J den Nod, hvori hun herved ſattes, beſſuttede hun at gjøre 
Brug af fit Digtertalent, Hendes førfte Sørgefpil, den 
troltsſe Egtemand, blev givet 1700 paa Drury- Lane 
Theatret med middelmaadigt Bifald. Derpaa fulgte flere 
Lyftfpil, hvoraf nogle vare Efterligninger af det Franſte. 
Hun betraadde ogſaa Skuepladſen, men vifte ei noget udmer— 
ket Taleat. Da hun 1706 ſpillede i Windſor for Hoffet 
drog hun en ung Mands Opmarkſomhed paa fig. Han hørte 
til Dronningens Hefſtat, heed Centlivre, blev forelftet i 
Gufanne og ægtede hende," Hun veddlev at fÉrive Lyſtſpil. 
Fo af de bedſte The Bussy body (den Stundesloſe) og a 
bold stroke for a Woman (en driftig Streg for ef Fruens 
timmer) fandt ualmindeligt Bifald og have vedligeholdt fig. ” 
Hennes Lykſpil udmærke fig ikke fynderlig enten ved Elegans 
i Stilen eller ved Characterernes Sandhed, men de indeholde 

|". Natur, Munterhed, Intrigue 29 megen Overgivenhed. Pun 
døde 1722. Hun var af Naturen aandrig, blid og bøielig 
og beſad flere Kundſkaber end man kunde vente af et Fruens 
timmer, der havde levet i beſtandige Adſpredelſer. Hun frød 

i venſkabelig Forbindelſe med de bersmteſte Mænd paa fin 
Tid, Steele, Rowe, Farquhar, Budgell, men ved ef Digt 
imod Overfættelfen af Pomer havde hun paabraget fig Popes 
Fiendſtabz han characteriſerer hende i Dunciaden paa en 
uretfærdig Maade, men udftrøg ſelv ſiden de meeſt fornær» 
mende Vers. Hendes Lyſtſpil ere udkomne 1761 i London é 
3 Bind. Desuden have vi-flere Digte og en intereffant 
Srevſamling af hende. É 

Centralbevæegelſe. Ct i Bevægelfe fat Legeme, 
der under fin Bevægelje brides af eu eller anden Kraft mod 
et uden for dets. Bane, liggende faſt Punkt, maae beffrive en 
frumlinet Vei com dette Punkt. En i en Traad bunden 
teen, ſom man foinger omkring, bevæger fig derfor i en 
Kreds, fordi den ved Haandens Kraft paa ethvert Sted tras-; 
ges mod Middelpunktet. Maanen gaaer derfor i en Krede 
omfring Jorden. I-dette og lignende Tilfalde Falder man 
det Punkt, hvorimod det bevægede Legeme uopharlig drives, 
Krafteng Centrum eler Middelpuntt; Kraften felv, ſom 
driver det, Centripetalkraft eg den Kraft, hvorved 
Legemet føger at fjerne fig fra Middelpunktet Centriffu— 
gal eller Svingkraft og Bevægelfen felv Centralbevæs 
gelſe. — Alle vort Solſyſtems Planeter, ſaavelſom alle 
Maaner og Biplaneter bevæge fig efter Centralbevægelfeng 
Love, hine om Solen, diſſe om deres Hovedplaneter. 

Centralild. Adfkillige Phyſiker have antaget, af åer 
i Jordens Inderſte findeg en uudſlukkelig Sd og kaldt 
famme Centralild. J ældre Tider vifde man forklare Buls 

O 
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faner og lignende Naturphoenomener deraf. Senere, de 

man lærte at indfee, at en i Jordens Indre indſluttet Ild 
hørte til Umulighederne, forftod man ved Centraͤlild Var— 
Men i Jotbdens Indre. Denne Centralvarme, tilfæriver ven 
Mairan en flor Deel af Varmen paa Jordens Overflade. 
Viſt nok fynes det fom der findes en vis Grad af beſtemt 

Sarme i Jordens Jutre, ſom bliver næften uforanderlig til 
viffe -Dybver, og ſom fandfynlig hidrører fra Soldarmen, 
ſom meddeles Jerdens Judre. I det mindſte lærer Erfaring, 
at Jordens Indre er varmere i hede Glimater end i Folte. 

SS Siberien f. Ex, trængte man, for om muligt at grave en 
Brønd, 70 fil 80 Fod dybt i Jorden og fandt den froſſen & 

denne Dybde, ANN bas 

Centralkræfter, ere de Kræfter, af hvis Sammen» 
virkning Gentralbevægelfen fremkommer, nemlig Gentripetals 
og Centrifugalkraften. Dog gives der Phyſiker, fom nægte 
den fitfte Kraft og erllære den blot for en mathematiſk Idee, 
Skaberen gav Himmellegemerne i Begyndelſen et Stsd og 
ifølge deres Natur maatte de vedblive aft gage i ſamme Ret— 
ning og med famme Hurtighed i al Evighed, Hvis deci % 
alle Punkter af deres Baner bleve trufne mod et uten for 
dem liggende Punkt, hvorved en Centralbevegelſe fremkom⸗ 
mer, "Det Veſen, fom brager Himmellegemerne mod det uden 
for dereg Bane liggende Punkt, Talde vi Centralkraft. Den 
vilde ſette Himmellegemerne i Bevægelfe, naar de vare i Roe, 
da den finder bem i Bevægelfe, forandrer den deres Met= 
ning i alle Punkter. Det famme er ei Tilfæltet med hvad 
vi falde Sentrifugalfræfter, ſom blot er en, Følge af den 
Bevægelfe, Legemerne fra Begyndelſen af have faaet — Øen 
vigtigfte Indvending af det andet Partie herimod er: Om og 
Skaberen ved fin Almagt i Begyntelfen fremjrødte Kloderne, 
faa vilde deraf fun følge af de- ved Centralkraftens Paavirta 
ning uophørlig vilde nærme fig Middelpunktet i on SÉruge 
linie og ei beftandig bevæge fig i famme frumlinede Bane. 
Kor at dette fan føre maa en anden Kraft virke ligeſag ſta— 
digen i en modſat Retning ſom Centripetalkraften og dette 
ſkeer ved Gentrifugal: eller Svingkraften. Naar vi havde 
tydeligere Kundſkab om hvad vi kalde Kraft vilde det ei være 
vanffeligt at afgjøre denne Strid, : 

Centuvrie, egentlig cn Afdeling af rco Mand. Denne 
Inddeling var meget almindelig hos Romerne og blev brugt 
om ei juft altid ligeſem Hundrede faa bog om en vig 
mængde. Saaledes koldtes de Compagnier, hvori de romer— 
fe Legioner inddeltes Centurier; ligeletes brugte man denne 
Benævnelfe om de. Afdelinger af Fortet, ſom Servius Tullius 
indførte ved fine ſex Claſſer, af hvile ben førfte indeholdte 
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80 Genturier, hvortil kom 18 Riddercenturier; de tre føle 
| "gende Gloffer havte hver 20 Centurier, den femte 30 og den 

Éte Fun cen (See Cenſus). i 

Cephalus, en Søn. af Creufa eller efter andre em 
Son af Dejoneus, Konge i Phocis og Diomede og Procris's 
Gemal, Som en ſtjen Yngiing vafte han Gudinden Auro— 
ras Lidenſtab; da han engang. tidlig om Morgenen jagede 
paa Hymettus, bortførte hun ham, men han forſmagede 
Gudindens Kjerlighed og hun bed ham gane med den førges 
lige Spaadom, at han et vilde blive lykkelig med fin &Gemals 
inde, Ditte vakte Spiren fil. Jverfyge hos ham; han 
fatte fin Gemalinde pan Prøve, men betænkte fig og forſonede 
fig med hende. Siden blev Procris mistænketig pan ham, 

belurede hom engang i Skoven paa Jagten, og, da hun bes 
vægede fig, blev hun giennemboret af Cephalus med hang 
Jagtſpyd, da fan trogde af høre et Dyr i Buſkene. For 
fildigt indſage begge deres Vildfarelſe z hun dode Fort derpaa, 
og. han dembes af Areopagus til Landflygtighed. 

Cerberus, Orcus's Bevogter, en Hund med tre Hover 
der og Slangehaar, ſom Echibna Havde fodt ved Typhon, den 
Ærætlteliafte af de himmelſtormende Giganter. For hang 
Tuden ſtjelvede Tartarus, og, naar han havde løgrevet fig af 
fine - hundrede Lænfer, kunde folv Furierne ei tæmme ham. 
Han bevogtede Indgangen til Tartarus eller de Dødes Rige 
og fmigrede dem, fom vilde ind, men opflugede dem ſom 
vilde ud igjen. 

Cerebellum, det Indre af biernen eller den lille 
Hjerne. 

Ceremoniel (de envrovæiffe Magters). Esgentlig 
har ingen Stat nogen Forrang for den anden, men, da de 
Gvagere ſege Beſtyttelſe og Venſtab Hos de Mægtigere, faa 
opkommer derved ef Slags Rangforhold. Herved er lidt 
efter lidt opkommet et Ceremoniel mellem Fyrſter og Natios 
mer, paa hvilket man undertiden har feet mere end paa de 
helligſte Forſikẽeringer. Herhid Hører IT) Regenternes Titel, 
Rilfældet har beſtemt Kcifer og Kongetitel fom- den høiefte, 
og diffe gave uden Henſyn til Fyrſternes Magt, viffe For— 
trin. Fra Carl den fores Tid anſages de romerſke Keiſere 
ſom Chriſte hedens Overhoveder og paaftode den høiefte Rang, 
ja endog Kongernes Ufhangighed af fig For at bevife deres 
usfhengighed kaldte derfor adtillige Kønger allerede i Mids 
delalderen deres Krone keiſerlig, ſaaledes kaldes f. Ex. 
Englandi alle Statsacter imperial Crown, uagtet Kongen 
aldrig har antaget Keiſertitelen. Kongerne af Frankrig 

9 2 
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erholdt af Tyrker og Afrikaner formelig Titelen Fmpereur 
de France, 2) Erkjendelſe af denne Titel og Rang. For—⸗ 
bum tilegnede Paven og Heiſeren fig Met til at meddele diffe 
Verdigheder, ſiden blev den Grundfærning gjeldende; at 
ethvert Felt funde efter Behag give fin Regent en Titel, 
hvis Erkjendelſe af andre Magter beroer paa Tractater. 
Mange erkjendte derfor viſſe Titler flet ikke eller meget fils 
digt, Dette var Tilfældet ved Preuſſens Kongetitel, Nus— 
Lands Keiſertitel og adſtillige tydſte Fyrfters nye Titler. 
3) VEregbeviisninger, overeensſtemmende med denne Rang og 
Titel. Fil de ſaakaldte fongelige Wresbeviisninger, der 
dog ogſaa tilkom adſtillige Stater, fom ei vare Kongeriget 
og Keiſerdommer, f. Ex. Venedig, Nederlandene, Edweig 
og Churfyrſterne, hører den Ret at ſende Geſandter af førfie 
Elaſſe. Herved gives et meget ſtridigt Punkt, hvilke Geſand— 
fer, der ſtal have den førfte Plads ved deres Sammenkom⸗ 
ſter, eller hvo der forf ſtal førive under ved deres Stats— 
ſtrifter. Paa Grunde til Strid herem har det albrig manglet, 
Da Concilierne i Middelalderen gave de hyppigfte Anledninger 
til flige Stridigheder, paatog Paverne fig Ufgiørelfen ; og blandt 
de Rangforordninger, mon har af dem, er ben fortrinligfte 
en, ſom Julius den 2den lod bekjendtgjore 1504 ved fin Serena 
moniemeſter Paris de Crasſis og hvori be europeiſte Natio— 
ner fulgte faaledes paa hverandre: Mden romeerſte Keiſer; 
2) den romerſte Konge; 3) Kongen af Frankerig; 4) Kongen 
af Spanien; 5) af Xragonien, 6) af Portugal, 7) af Eng— 
land, 8) af Sicilien, 9) af Skotland, 10) af Ungarn, 1) af" 
Navarra, 12) af Cypern, 13 af Bøhmen,” 14), af Polen; 
15) af Danmark, 36) Republiken Venedig, 17) Hertugen 
af Bretagne, 13) Hertugen af Burgund, 19) Churfyrfien af 
Bayern, 20) af Sachſen, 21) af Brandenburg, 22) Erkeher— 
tugen åf Øfterrig, 23) Hertugen af Savoyen, 24) Gtorhers 
tugen af Florents, 25) Hertugen af Mailand, 26) Hertugen 
af Bayern, 27) Hertugen af Lothringen. Vel var denne 
SMangforordning meget ufuldkommen, ſtrakte ſig fun til det 
pavelige Capel og blev aldrig almindelig erkjentt; imidlertid 
lage heri en frugtbar Spire for Fremtiden: nogle Stater, 
hvilke den var fordeelagtig, vilde have den erkjendt, andre af 
mobfatte Grunde ikke. For at underfrøtte fine Fordringer 
paa Forrang anførtes Uafhængighedens eller Regentfamiliens 
Elder, Chriſtendommens tidligere Indførelfe, Regjeringsfor— 
men, Kronernes Antal, Titler, Bedrifter, Landomfang 2c. 
Dog er der intet befremt afgjort om Staterne af førfte, anden, 
tredie eller fjerde Mana. Regenter af ſamme Værdighed ind= 
rømme hinanden hjemme, naar de beføge hinanden, Rangen 
og ellers alternere de eller deres Gefanntere, hvor Forrangen 
ei enånu er afgjort, indtil man paa anden Maade har for— 
enet ſig. Mange Stater forlange ei Forrang, men- blot 
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Richeb. Kan en Magt et erholde Forrang eller Lighed, gives 
ter mange Midler til at forebygge flige anftødelige Optrin, 
fom ofte forben fandt Sted, Cnten kommer Regenten incog> 
nito eller ſender en Geſandt af anden Rang; i Zractater 
meltem tvende Mæglere kunne ogfaa to Exemplarer udftæteg, 
Jevrigt ſtjelner man mellem perſonligt Ceremoniel, Carscellies 
Ceremoniel, Soe⸗, Geſandtſtabs- og Krigs-Ceremoniel. 

CeTes, hos Grækerne Demeter eller Deo, den 
frugtberende og frugtbringende Jord. Derpaa tyder hen— 
deg Forbindelſe med Perſephone (Proferpina) Mythen. 
Havedtrælfene, hvorved denne Guddombetegnes, ere følgende, 
Hun foreftilles ſom Opfinderſke af Agerdyrkningen (deraf 
hendes Attributer Halm. og Ax) eg tillige ſom Stifterinde af 
alt borgerligt Selſtab, der fængflebe den omvankende Vilde 
til Jordbunden, gav ham mildere Sæder, Eiendom, Lovenes 
Beſtyttelſe (deraf hendes Filnavn Thesmophoros) og tillige 
et Fedreneland. Hun var efter Mythen en Datter af Cronos 
og Rhea,” fodt ved Staden Eua i Sicilien, Hvorved dette 
Lands Frugtbarhed mythiſk antydes, Ved fin Broder Zeus 
(Jupiter) fødte hun Proſerpina, ſom Kan havbbe helliget 
Underverdenens Veherſter. Pluto bortforte Profſerpina. For 
at føge hende, gjennemvankede Ceres i menneſtelig Skibkkelſe 
hele Jorden, antænåte ved Wtna fine brændende Fakler og 
beſteeg den af Drager trufne Vogn, men forgjeves. Hun 
beſogte felv. den gjeſtfrie Celeos i Eleuſis og lod fig indvie 
Tempel og Altar paa defte Sted, da hun forlod hans 
Huus, Hans Sen Triptolemus forærede hun Dragevognen 
og den ædle Hvede, for at han kunde udſtroe den over hele 
Jorden og udbrede Gudernes Belfignelfe blandt alle SMennes 
feer. Helios's altfeende Die opdager hende endeligt den 
elſtede Datters Opholdsſted, hvilten hun vreb fordrer tilbage 
fra Orcus, Jupiter villiger i hendes Begjæring paa Vilkaar 

zat Proſerpina endnu intet havde nydt af Plutos Koft. Men 
hun havde alereve fpiift moale Korn af Granatæblet ; Ceres 
erholdt derfor ved fine” Bønner kun faameget, at hendes 
Datter Halvparten af Aaret blev givet tilbage til Oververe 

|, denens Lys. Da hun faaledes havde fundet fin Datter, fore 
tæller Mythen, ophævede hun den Forbandelfe, hun havde 

Iyft over Jorden, -og; Frugtbarhed og Liv: vendte tilbage, 
Efter andre nød ogſaa Neptun hendes Omarmelſe og avlede 

; med hende Heſten, Arion og en Datter. Utilfreds med ſine 
Børn, forlod hun Olymp eg ſtjulte ſig en Grotte, Men 
man opdagede Gupiter hendes Opholdsſted og han lod hende 
føre tilbage ved en Parce. Jaſion, fom man tilffriver Ager— 
dyrkningens Opfindelfe paa CTreta, avlede med hende Plutus, 
Rigdommens Gud, Men Jupiter dræbte ham iverſyg med 
fit Lyn. Hun har, figer Hirt, i fin Fremſtilling den famme 

en 
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høie Skikkelſe og ſamme Matronudſeende fom Juno, deg 
noget mildere; hendes Øie er mindre og blidere; hendes 
Pande lavere, og iftenet for det høie Diadem, omgives hens 
des Pande af en Axkrands eller et fimpelt Baand. Folderne 
i hendes Tunica falde lige ned ved hendes Fødder; fun den " 
forte Oberkjol afbryder denne Simpelhed bed ſiirlige Folde— 
ender. Hendes Kappe falder bag ud over Ryggen og fkjuler 
intet af hendes Figur foran. Mere indhyllet og med tilfløret 
Baghoved vifer hun fis, hvor hun ræffer Triptolemus Axene. 
Fil hende: Attributer høre Axkrandſen og Fakkelen, en Buſt 

—Valmueboveder, ſom bun deels holder i Haanden, deels har 
flettet om Haaret, eller Overflsdighedshornet. Iſtedet for” 
Det firfte har hun og en Segl og iftedet for Fakkelen et ubefla- 
get Spyd eller ten hemmelighedsfulde Kurv, — Undertiden 
finder man. hende i Selféab med Bacchus, ofte paa fin 
Dragevogn. 

Ceres Ferdinandea, fee Planeter. 

Certe Partie, er i Handelen en Overeenskomſt, 
hvorefter en Skipper, faafnart ban har befommet fin Lad— 
ning, kun tøv tage den af Befragteren foreſkrevne Wei; overs 
hoveret en fÉriftlig Fragtcontract over alle medlem Skipperen 
og Befragferen faftfatte Betingelſer. 

Cerutti (Giufeppe Antonio Joachimo), født i Turin 
1738, blev opdragen af Sefuiterne, i hvis Orden han ſiden 
traadde. Han modfatte fig kerftig De Angreb, der gjordes 
imod dem og férev en Apologie for Ordenen, form gjorde ftor 
Opſigt Generalprøcuratoren forfyndte han BWefalingen at 
affværge det Selſtabs Grundſetninger, han faa eftertrykke— 
lig havde forſparet; ifterat have undertegnet den foreſtrevne 
Eed, fpurgte han: ””Bives der endnu meer at unhergrive 2” 
Fa, varede hiin, Koranen, men den har jeg ei hos mig. 
Ulykkelig Kjerlighed foraarfagede ham fiden megen Kummer. 
Ved Revolutionens Udbrud flog han fig til Folkets Partie og 
ftod i nøie Forbindelſe med Mirabeau, 1791 traadde han 4 
den lovgivende Forſamling og døde Aaret efter i Februar, 
SMagiftcaten, i Paris kaldte en Gade efter ham. Foruden 
Apologien for Jeſuiterne, har han ſtrevet Adfkilligt baade t 
Pproſa og Vers. Hang Oeuvres diverses ere udkonine 1793 i 
eet Octavbind. 

Cervantes (Miquel de Cervantes Saavedra), 
Blev efter den fandfynlisfte Formodning født i Alcala de Hena— 
res den gåde Octbr. 1547, hvorfra hans Forælbre, da han var” 
7 Aar gammel, begave ſig til Madrid. Han erholdt Under—⸗ 
vilzsning i en Skole i denne Hobedſtad, men ſpvarede ei til 
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fine uformuende Forceldres Onſte, at vælge et Brøt five 
dium, da en uovervindelig Tilboielighed hendrog ham til” 
Poeſien, hvortil hans Lærer Juan Lopez endnu mere opmuns 
frede ham. Han føren tidlig: Elegier, Romancer, Sonetter 
og en Hyrderoman Filena. rang. nødte den 2zaarige Øngs. 
Ling til at forlade fit Fedreneland og føge fit Udkomme anven» 
ſteds. Han gik til Italien, hvor han ſom Kammertjener 
traadde i Tjeneſte hos Cardinal Julio Acquaviva, indtil 
han det følgende Aar fandt en med fin Stand og Tilbøieligs 
heder paffende Birfebreds.. Der udbrød en Krig mod Tyrs 
Terne og. de afrikanſke Corſarer, og Cervantes blev anfat ſom 
Ofſiceer. Mot og Helteſind, hans troe Ledfagere igjennem hele 
givet, udmærkede ham i denne Stilling ; i laget ved Lepante 
miſtede fan fin venftre Arm. Dog afholdt dette ham ei fra 
at vedblive i Krigstjeneſten og han traadde i fin Konges 
Tjeneſte. I Xaret 1575 vilde han vende tilbage fil fit Fedre⸗ 
neland, men Galeien, hvorpaa han var, blev tagen af den 
berygtede Søerøver Arnaut Mami, og Cervantes ſaavelſom 
bet øvrige Mandſtab blev ſolgt ſom Slaver i Algier. Aatte 
Aar levede han i dette Fangenſfab, ſom langt fra at boie 
ans Mand meget mede forhøiede dens Kraft. Oberſtlieute— 
nant Don Bincente de los Rios, vor Digters fortrinligſte 
Biograph, beretter udførlig de driftige, men mislykkede Pla— 
mer, Cervantes gjentagne Gange udkaſtede for af erlange fin 
Frihed. Men, da man for denne Periode af hans: Hiftorie et 
har anden. Kilde end hang Novelle, den Fangne, hvorom 
man ei med Vished kan ſige, om den fortæller Digterens 
Begivenheder gandſke nøtagtig, faa mage man lade det flaae 
hen, hvor meget det er ſandt t Beretningen om hans Glas 
verie. J Xaret 1530 erholot han endelig fin "Frihed ved 
Udlesning og kom i Begyndelfen af det følgende Aar tilbage 
til Spanien. Fra denne Tid levede han t ftille Tilbagehol-⸗ 
denhed for Muſerne. fan begyntte fin nye poetiſte Bane 
med Hyrderomanen Galatea (1534) og giftede fig ſtrar der— 
paa, Da han nu behøvede flere Indkomſter, arbeidede far 
for Skuepladſen og leverede i en Tid af 10 Aar henved 30 
Qramaer, blandt hvilke Sørgefpillet Numancia t genialø 
Kraft; driftig Pathos og ædel Udførelfe nager Ffdylus. Ci 
jaa heldig var vor Digter i.et andet Slags Dramaer, ſom 

" Gyanierne fætte fortrinlig Priis paa, en Blanding: af Intri— 
guer, Eventyrer og Under, mangfoldigen flyngede i hverandre; > 
heri blev han fortrængt af Lopez de Vega. Fortredelig, form 
det ſynes, herover, trak han fig tilbage fra Theatret. Af 
et lidet Embede i Sevilla levede han temmelig inbſtræenket og 
førft efter 10 Aar fremtraadde han igjen fom Skribenk, mc 

" med et Vark, fom har ſikkret hang Ravn Udedelighed. Dette 
er hang Don Quixote. - Anledningen til dette clasſiſte 
Wært forteller hans Biograph ſaaledes. Cervantes vreife i 
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Embedsforretninger igjennem Provindſen Mancha, kom i 
Tratte i en Lendébye, blev mishandlet af Indbyggerne og 
kaſtet i Fengſel og fer uüdarbeidede han Begyndelſen til fin 
Roman. Stedet hed Argameſilla. Uden at nævne bef, 
gjorde Cervantes det fil fin Helts Føbdefted og gav derved 
dets Beboere en Udedelighed, ber fFulve være Belsnning for 
den Mottagelfe, han havde funtet hos bem. Hvorvidt dette 
ev fandt, Lan ftaae ved fit Bærd; vigtigere er def, at Cer— 
vantes ved fif Vært havde til Henſigt at reformere fine Lantgs= 
mænds Smag og Tenkemaade. Han vifte gjøre en Ende paa 
hiin eventyrlige Ribderaand, med alle dens flemme Folger, 
hvis Kilde Ridderromanerne vare. Cervaäntes føgte en 
Beoffytter for fit Berk og troede at have funden en ſaadan 
i Hertugen af Bejar, men denne vægrede fig ved at modtage 
Devicationen af en Ridderroman. Da Digteren encelig fit 
Tilladelſe at forelæfe Hertugen nogle Copitler, forandrede 
denne fin Mening, var henrykt over hvab han havde hort og 
bad nu ſelv om Dedicationen. Zen forſte Deel Fem ud og 
blev modtaget med almindelig Enthuſiasmus, ſom ſnart det 
hele dannede Europa deelte med Digterens  Fædrensland. 
Fra hvilten Side man betraater dette herlige Vark ftaaer 
det ſom et uovertreffeligt Monſter, fom et Meſterſtykke, der 
maae behage alle, den Dannede ſaavelſom den Udannebe, ber 
ei forftaaer betg Dybhed. Men den fiore Lykke, Særket 
gjorde, bevirkede ei nogen Lykke for Digteren, der blev lige— 
faa forfømt og forglemt fom forhen. Forgjeves vare hans 
Beſtegbelſer at forbedre fin Stilling, og beſteden ſtolt 
traf han fig tilbage med fin Genius og fin Fattigdom. Efter 
et Mellemeum af fleve Aar fremkom han farſt med fine Novel: 
ler, ſom fortrinligen fortjene af nævnes ved Siden af Boc—⸗ 
cazes og dernæft hans Reiſe til Parnss, ef Forføg at renfe 
fin Nations Smag, En Ubekjendt udgav under Navn af 
Alonſo Fernandez be Avellaneda en Kortfættelfe af Don 
Quixote, fuld af Invectiver imod Cervantes, ſom bittert 
følte denne lumſte Streg. Han hevnede fig paa en glimrende 
Sande ved af udaive Fortfættelfen af Don Quirote, det 
fidfte, der utfom i hans levende, Liv; thi hang Roman, Pers 
files og Sigismunda udkom førft efter hans Død. Denne 
vilde overraffet ham i den yderſte Nod, havde han ei i fine 
fidſte Levraar fundet en tro Velynder i Greven af Lemos. 
Han døde den 23de April 1616 i en Alder af 68 Aar. Han 
blev begraven uden Høitidelighed og ei engang en ſimpel Lig» 
fteen vifer Stedet, hvor han hviler, Han var en ligefrem, 
faft og heltemodig Mand, der med ædel Frimodighed retfærs 
bigen bedømte egne fom andres Fejl, — Don Quirote er 
overfat i de flefte eurcpæifée Gørsn. Jomfrue Biehl har 
givet os en danſt Dverfættelfe af bette Meſterſtykke faavelfom 
Novellerne. 
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Ceſarotti (Melchior), Een af Italiens berømtefte 
Litteratorer og Digtere af det 18de Aarhundred, var født i 
Padua 1730 og nedſtammede fra en gammel adelig, men 
fattig Familie. Tidlig gav han Prever paa fit Genie og 
fuldendte fine litterairiſte Studite med Held, hvorimod han 
ei gjorde ſtore Fremſtridt i Philoſophie og Mathematik, 
maaſtee af Mangel paa henſigtsmesſig Leremethode. Han 
befandt fig i en for en faa levende Aand piinlig uUvisheds 
Tilſtand, du en Bog og en Zen gave ham en faft Retning 
og udviklede i hans Hjerte Spiren til hiin ſande Philo— 
ſophie, ſom man ei lærer i Skolerne. Bogen var la sagesse 
af Charron og Vennen den lærde Joſeph Toaldo. Foruden 
Philoſophien førføate ban fig i Jurisprudens og felv i 
Theologie; men han vendte fnart tilbage til fe Studier, 
der fvarete mere til hans Tilbeielighed. Han blev Filtet 
til Læreftolen i Rhetoriken i det Seminarium, hver ban 
felv var dannet, og det ten Alder, Hvori de flefre unge 
Menneſter endnu modtage Underviisning og helligede fig fine 
Embedspligter med varm, Iver. Han erklærede fig fra denne 
Tid aabenhjertigen med Skolernes Fordomme og Elen: 
drian. Hans Virkſomhed var utréettelig, hans Leckure om— 
fattendez han læfte ingen Bog uten af gjøre Excerpter og 
Anmerkninger til den. Da dette Arbeide blev for vidtløftig 
for ham alene, Tod han de af fine Diſciple,/ fom vare due— 
lige dertil, hjelpe fig heri. Saaledes famlede han over 12 

| Sind af Analyſer, Gifater og Fragmenter af den gamle og 
, nye Litteratur. Han overſatte Prometheus af Wſchylus, 
men fandt fiden dette Verk faa ufuldkomment, at han overs 
gav bet til Forglemmelſe. Hældigere overſatte han 3 Tra— 
goedier af Voltaire, Semiramis, la mort de Cesar øg 
Mabomet, i italienſte Vers,  Hans.Rygte begyndte at 
udbrede fig. 1762 blev han kaldet til. Venedig for at poa⸗—⸗ 
tage fig Opbragelfen i det fornemme Huus Grimani. Han 
gav her ved forſtjellige Leiligheder nye Beviſer paa fit 
Digtertalent. Hine Tragoedier utfom i Trykken med to 
Indlednings-Afhandlinger, hvoraf den enå handlede. om 
Forneielſen i Tragoedien og den anden om Digtekunſtens 
Oprindelſe og Fremſtridt. Den ſidſte udelukkede han tog 
ſiden fra ben fuliftændige Udgave af fine famtlige Værker, 
Ved en ung Englender lærte han at Ejende de netop paa 
den Tid af Macpherſon udgivne Osſians Digte. I 6 Maas 
neder havde han overfat dem alle paa italtenife Vers. 
Efter den lærte Carmelis Død blev Cefarotti Profeffor & 
det Græffe og Hebraiffe ved Univerſitetet Padua.  $£an 
udgav nu efterhaanden fin Overfættelfe af Demeſthenes, fit 
Curſus i ten græffe Litteratur og fin Gomer, . Den fidfte 
beftob af en dobbelt Overfættelfe af Fliaden, een meget frie, 
verſiſicert og en anden meget nøiagtig i Proſa, ledſaget af 
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Indledninger og Anmarkninger. Aar 1779 ſtiftede Vene— 
tjanerne et Akademte for Kunſterne og Videnſkaberne i Padua 3 
Ceſarotti udnævntes til beſtandig Sekreteer for de føjønne 
Kunſters Claſſe. Her forelæfte han aarlig i en. offentlig 
Forſamling hine akademiſke Beretninger, hvori han vifte faa 
mange Kundſkaber og Talenter, Hang philofopbiffe Fo rs 
jøg over Sprogene blev ſtrevet efter Onſte af flere 
udmerkede Medlemmer af Akademiet; fit Forføg over 
Smagen forfatrede han for Akademiet i Rom. Efter de 
Begivenheder 1796. 08 2797, hvorved Italiens Skikkelſe fag 
meget forandredes, udgav han paa den republikanſke Ytegje- 
rings Befaling et Forføg over Studeringer, hvori - 
han figte at forbedre Underviisningens og Opbragelfons 
Methode. Gan ſtrev og okt Statsborgerens Underviisning 
og om den oplyſte Patriotlsmas. Hans Liv var gandſte hel— 
liget Videnſtaberne. Napoleon udnævnte ham til Ridder og 
ſiden til Commandeur af Jernkroneordenen og ſtjenkede ham 
to overordentlige Penſioner. Ceſarotti priffe fin Velgjører i 
et Digt i riimløfe Vers, Faldet Pronea (Forſynet), hvilket 
udkom 1807. Uagtet fin høie Ahder tænkte han paa flere 
nye Arbeider og beffieftigede fig iſer virkſomt med Udgaven 
af hans ſamtlige Verker, da han døde den Zdie Novbr. 1808. 
Ceſarotti var lille, men veldannet og af en ſterk Conſtitu— 
tion; hans lyfeblaae Øine havde meget Liv. Hans Under— 
holdning var levende, munter, behagelig og uudtemmelig É£ 
en lille Kreds af Venner, derimod var han foungen i talrige 
og ſaakaldte fornemme Selffaber; ban fyntes af have tabt 
Tale, Phyſiognomie 09 felv Bevægelfe. Som Skribent hører 
han til hine overordentlige Mænd, der bryde fig nye Baner 
og finde Beundrere og Efterlignere. Hans Profa er levende, 
fuld af Ild og Kraft, men fuld af Neologismer eg Gallicis— 
mer og fan aldeles ikke ſattes ved Siden af en Machiavels, 
Saros eller Galilels. Af hans digterſke Arbeider ev Overs 
Fættelfen af Osſian meeſt berømt, Alfieri beundrer dens her; 
lige Verſification. Den fuldftændige. Udgave "af Cefarottig 
Vearker er efter hang Død fortfat og endt af hans Ven og 
Efterfølger Giufeppe Barbieri, De fidffe Bind indeholde 
hans Brevvexrling. 

Ceſſion, en Cagé Aftræbelfe eller Overladelſe til en 
anden. Cessio bonorum, ſin Eiendoms Aftradelſe til en 
Creditor. Cesſionarius, den fom Noget aftredes. Ved 
Vexelbreve Indoſſanten, ſom Uiftæderen har overladt Vexelen 
eller overgivet den til Inddragelſe. Cedent kaldes den, der 
Har overladt en Anden noget, 

Cette, en Stad med 7000 Indb. 7 det forrige Lan» 
guedoc, nu i Departem. Herault paa en Landtunge mellem 
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det mibdellandſke Hav og Gøen Theu, t Hvilfen den ſtore 
Canal udgyder fra- Staden er aaben, men den temmelig 
filtre Havn; beſtyttes ve) Forterne St. Pierre og St. Louis, 
Gette er Gavedhavnen for Languedocs Produkter. Handelen 
er ei ubetydelig med uldne, Bomulds: og Silkevarer, Læder, 
Gronſpaon, Fin, Salt, Olie, Krap, Soda 2c. Eette har 
og Sutter: og Sabeſyderier og en Navigationsſkole. 

Cenuta, en Stad paa ben afrifanffe Kyſt i Kongeriget 
Fez paa en Landtunge, ligeoverfor Gibraltar, Den har et 
betydeligt Fort, men en flet Savn, J Aaret 1415 erobrede 
ortugiferne denne Stad. Med Portugal kom Ceuta 1520 
under Spanien og bleg ved Revolutionen 1640 under ſpanft 
Herrebømm? eg. blev aftraadt af Portugal i Freden 1663. 
ra 1694. til 1724 laane Maurerne for Staden, indtil endelig 
Spauierne undſatte den. Den er dog ftedfe udſat for Mau— 
rernes Angrebe 

Cevallos (Don Pedro), nedſtammer fra en gammelt 
Xamilig i Caſtilien Efterat han havde endt fine Studier i 
Walladolid, var ban en tidlang Geſandtſtabsſekreteer i Lis— 
fabon, formælede fig ſiden med en Paarsrende af Fredsfyrſten 
og blev udnæont til Geſandt ved tet neapolitanffe Hof, hvor— 
hen han dog eigi, da der var opkommet en wWisforftaaelfe 
mellem Hofferne. Siden blev han Miniſter for te udenlandſte 
Sager og ledede famme med viig Forfigtighed og Maadehold. 
Han ſyntes at følge fin. Selynders, Fredsfyrſtens Planer, 
Men, da Napoleons Renker begyndte at, forvirre Madrider— 
hoffet, traadde han paa Prindfen af Aſturiens Side, paa 
hvilken nu alle fpanffe Patrioter, ſom elſtede deres Fædrene- 
lands Uafhængighed, fatte deres Haab, Han ledfagede ham 
til Bayonne, var Dienvidne til Begivenhederne der, og 
maatte af Klogſtab give efter for Joſeph Bonapartes Fors 
langende, at fræbe t hans Tjeneſte fom Statsraad for det 
Indre. Joſeph troede ved at vinde en Mand af faa megen 
Popularitet ſom Cevallos, at have faaet en betydelig Støtte 
for fin Magt. Men Cevallos var neppe anfommen i Madrid, 
før han erklærede fig mod den paatvungne Konge, forenede 
fig med den fpanffe Sunta og gif i fammes Anliggender til 

|, gonden. Her udgav han et Værk over Spaniens Anlig— 
gender 1808,  ifær over Begivenhederne i Bayonne Har 
ſtillede heri Napoleons Politik i et Wart Lys. Efterat 
Ferdinand er kommen tilbage, er han-igjen traadt i hans 
æjenefte ſom Minifter for det Udenlandſte i 

Ceylon, af de Indfedte og i det malabariſke Sprog, 
kaldet Canca eller det hellige Land, 97? 20 til 99% 10' 
Sængbde, fra 5 til 10? 50' R, Br, en oſtindiſt Øe, adſtildt 
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fra Forindien ved Palkeſtredet, Hvilket er opfoldt med Sand— 
baner, kaldede Abamsbroe, er 1740. 00 Mile ſtor. Fra 
Sydoſt og Sydveſt gaaer en ſtor Bjergkjede. Det hoieſte 
Bjerg er Adamsbjerget mob Syd. Af Floder findes' Mali— 
vagenga og Mulivaddi i forſtjellige Xrme. Elimact er heedt, 
men ſundt; der gives hyppige Joroſtjelov. Produkterne ere 
Guld, Sølv, Kobber, Fern, Tin, Blye, Smaragder, Rubi⸗ 

ner, Saphirer, Amethyſter, Topaſer, Riis, Caneel, Peber, 
Cardemomer, Arekansbder, Elephanter, Kjæampeſlanger, 
Kauris, Perler 2c. Indbyggerne ere Wedar og Singaleſer. 
Zen ſingaleſiſte Konge af Candy var fordum den magtigſte 
Fyrſte i det Indre af.Landet, han er nu overvunden af Eng⸗ 
lenderne, ſom ogſaa eie Kyfierne, hvor Hovedſtedet er 
Colombo. Indkomſterne af Perlefiſkeriet belober fig til 
49,000 Pund, af Caneel 600,000 Pund Sterling. "Dog bels⸗ 
ber det Deficit, ſom Skatkammeret maae betale for Øen 
aarlig til 100,000 Pb. Portugiſerne, fom 1566 fatte fig faft 
paa Teylon, bleve fordrevne af Hellænderne 1678 og diſſe 
hemægtigete fig hele Kyſten fra.2 fil: 12 Mile ind i Landet, 
Colombo var efter Batavia Holænbernes vigtige Colonie & 
Indien. Den er bygget fom de hollandſte Steder i Europa, 
meget ſmuk og reenlig. Foruden Culombo er Trinconomale 
fortrinlig berømt for fin fortræffelige Havn. Uagtet Regen» 
ten i Candy fun anfaae Hollenderne ſom fine Kyſtbevogtere 
og aarlig forlangte et Gefandtfkab af dem, der maatte ind> 
finde fig fnælende, havde de dog Herredemmet over ham. 
Iſer lykkedes Get dem i Krigen fra 1760 til 1766, da de 
endog erobrede hang Hovedftad af indſtrenke denne Fyrſtes 
Herredemme. Saaledes maatte han fælge Caneien fra 
Bjergene udelukkende til Hollenderne for en beſtemt Priis. 
Paa Sletterne flalle de felv Zræerne. 1795 erobrede Eng⸗ 
lænderne Øen og beholdt den t Freden til Amiens. 
1802 førtrængte Englenderne den fingalefiffe Konge fra 
Gaudy. Men den Befætning de lode blive, blev overfaldet 
af de Indfsoͤte. General Davis capitulerede og ſtulde have 
frie Tiibagemarføj fil Triconomale, men neppe havde Sol— 
daterne nedlagt Vaaben før de bleve overfaldne og alle myr— 
dede. Endelig have Englenderne i den ſidſte Krig aldeles 
unberlaftet fig Kongeriget Candy og ere nu ele "Dens 
Beherſtere. 

Chaleographie, fre Vobberſtikkerkunſt. 

Chalaæg, kaldtes Sen ſydlige, fordum ged Kunſt 
frug'bargjorde, nu øde Stræfning af Babylonien, henimod 
Urabisn og den perſiſte Havbbugt. Ghaldæerne, en ſemitifk 
Folkeſtemme, bare een af Aſiens berømtefte Nationer, De 
uddannede fig fiblig og haagde en betydelig Grad af Cultur, 
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—4 Man anſeer Sem bel ikke med Uret for de forſte Bearbeidere 
Å af Metallerne og tilffriver dem be forſte aftronomiffe Kunds 

| aber, De lagde Grunden til det aſyriſte og babyloniſke 
Nige: menu deres Mavn vedligeholdt fig Eun i Babyloniernes 

Preſteclaſſe, hvis Medlemmer beſtjeftigede fig mev Gudstje— 
neſten, Udleggelſe af deres hemmelige Skrifter, Sandſigen, 
Drømmetyden, Befværgelfer, Hexerie, Etjernetyderie 0, m., 

| men holdt diffe Kundfkaber hemmelige for Felket. Af be 
egentlige Chaldeers Skrifter er Intet kommet til 06, 

Chalif, fee Valif. 

| Chamade, et Tegn med Trompeten eller Troͤmmen, 
hborved man tilkjendegiver Fienden, at man vil begynte 
Underhandlinger. ; 

Chsmælecon,. et firefoddet Dyr af Sterrelſe og Skikkelſe 
fom en Frøe, henhørende til Oglernes Slægt med en glat 
Gud uden Haar og en lang Hale. . Det har en "meget 
lang Tunge, hvormed det tager Infecter… Aſien og Afrika 
er dets Fedreneland. Den Egenſkab hos dette Dyr, at vet 
fulde forandre fin Farve efter de Steder, hvorpaa det befin— 
ber fig, have nyere Reiſende, f. Er. Goldberry i hans Frag- 
mens d'un voyage en Afrique &c,, nægtet, Han angiver 
Farven for lyſegren og fun, naar Dyret fulter længe, 
Bliver Huden guul, bruuneatig eller endog gandſte fort, 

Chambery, den vigtiafte Stad i Hertugdømmet 
Eavoyen, hvor Hertugerne i ældre Tider havde deres Reſi— 
dens, og hvorhen Kong Bietor Ymabæus 2den begav fia, da 
han nedlagde Regjeringen 1730. Den ſtorſte Deel af 
Savoyens Adel boede der og Befolkningen var dengang ved 
20,000 Ejele. Aar 1806 talte den neppe 12,000, 

Chamfort (Sebaftian Roh. Nicolas), var født 
1741t i en Landsbye ved. Clermont i Auvergne ſog kom tidlig 
til Paris. Han havde dengang intet andet Navn end Nico— 
las og kjendte af fine Forældre blot fin Moder, for hvilfen 
han ſtedſe havde den flørfte Ømhed. Docter Morabin var 
hans førfte Lærer og Beſtytter. Nicolas var af behagelig 
Anſigtsdannelfe, levende Aand og en Fiende af al Zvang og 
traadde frem i Verden under Navnet Chamfort, men hang 
forſte Skridt vare Feiltrin og hans førfte Gevinſt vor Ulykle. 
fan faae intet andet Middel at redde fig herudaf end Arbeide. 
Artikler for Journal , encytlopedique og Redactioner af 
Vocahulaire frangois, hvoraf han udge» flere Sind, vare 
hans førfte nyttige Arbeider. J Aaret 1764 vandt han der 
af bet franſte Akademie udſatte Priis ved fin Epitre d'am 
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pére & son fils sur la naissance d'un petit fils, Dekte faæ 
velſom det Bifald, hoormed hans jeune Indienne blev opta— 

get paa Theatre frauçois vakte de ftørfte Forventninger om 
hang Digtertalent, men indviklede ham tillige ſtedſe mere £ 
Adſpredelſer. J Aaret 1768 vandt han Prifen i Beltalen⸗ 
heden: ved Akademiet i Marſeille ved Befvarelfen af. det 
Sporgsmaal: Combien le Genié des grands ecirivains influe 
sur Vesprit de leur siecle? Moon Tid eftev paatog han figen ! 
litereriſft Samling unter Titelen: Bibliotheque de societé, 
ſom Heriffaut endte, og udgav 1771 i 4 Smaabind. Man 
treer at begge de forſte Bind ere af Chamfort. 1769 fors 
øgete han fit Rygte ved fin Eloge de Mohere, ſom blev kro⸗ 

net af def frånffe Akadedemie, og viſte 1770 vet fit artige 
Lyſtſpil Le marchand de Smyrne, fom blev givet med ſtort 
Bifald, hoor nyttig denne ſtore Meſters Studium hovde 
været ham, Hang Sundhed var alerede miget ſpekket og 
hang Fortjeneſte ſtrakte neppe til for hans Nøedvendigbedeér. 

Chabonon, en fortrolig - Ven af ham, fom man, uden at 
have forlangt det, havde tilffaaet en Penſion af 1200 Livreg, 
nsdte ham til af imodtage den. Han beføgte derpaa Bedene 
i Condrexeville og begav fig, da han følte fig friſt igjen, der⸗ 
fra paa Landet for at ftudere og arbeide. Laharpe havde 
ſtrevet en Lovtale over Lafontaine; hans Venner bragte Tet 
hos Neder dertil, af AÉavemiet i Marſeille gjorte det til en 
Priisopgave, da det holdt det for umuligt af nogen kunde 
fravinde fam Rangen. Dog ſeirede Chamſort. Det Arbeid, 
hvormed ban derpaa beſtjeftigede fig var fang, Dictionaire 
dramatique (1776, 3 Bint) ; de vigtigſte Artikler ere af ham; 
Desuden endte han fif Sorgeſpil Mustapha et Zéangir. 
Det bled opført i Fontaineblau og ſtaffede Forfatteren Plans 
ſom ScÉreteer hos Prindfen af Gondé. Denne Poft bragte 
ham i ſmigrende Forbindelſer og ſikkrede ham ef rigeligt Uud— 
komme; men Hvor meget ogfaa Prindſen beftræbte fig for af 
gjøre hans Lenker lette vare de ham dog Lenker, og Chams 
fort kunde et længe bære bem. Han løfte dem uden at bryde 
Taknemmelighedens Baand. Mu, da han var frie, nedſatte 
han ſig i Auteuil, hvor han nød Mad. Helvetius's Omgang, 
af hvem han forhen havde modtaget Unbderftørtelfe,  178£ 
blev han optagen i Akademie frangoiſe. Hans ſtjonne Inds 
trædelfeg Tale var tillige det ſidſte rene litterære Arbeid, 
han overgav Publicum. Samme Yar udkom af ham, tog 
uden hang Navn, Preeis desrevolutions de Naples et Sicile, 
aftrykt foren Voyage pittoresque de Naples et Sicile af 
Abbe de St. Non. Hans Hang til et ſtille Liv tog til med 
hang Roes. Denne Zilbøtclighed forbandt ham med en— 
Kone, der var meget ældre end ban, men prydet med de 
meeft indtagende og fortræffelige Egenſtaber. Men alerede 
efter 6 Maaneder opløfte Deden denne (ykkelige gorbindelfe 
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åg Chamfort blev igjen flødt ub i Verden. Grev Baudreuil, 
en meget elſtvardig og ved Hoffet gjeldende Mand, blev 
hans" Beſtyhtter og ſtaffede ham Plads ſom Forelæfer hos 
den fiden faa ulykkelige Prindſeſſe Eliſabeth, Kongens Fefter. 
For hende ſtrev han en aandrig Commentar over Lafontaines 
Fabler, hvilken man bog fun har Fragmenter af. J Begyn⸗ 
deljen af Revolutionen ſted Chamfort i Forbindelſe med de 

| wigtigfte Perſoner, der arbeidede paa den, Hans Forbindelſe 
med Mirabeau og faa mange undre Mænd, invtog hami 

Forſtningen ſaaledes, at han ei kunde beſtjeftige fig med 
(noget andet. Fem Aar i Forveien havte han havpt ſtor 
Andeel i Mirabeaus veltalende Skrift over Gincinnatuégora 
denen; han vedbleb at tage Deel i denne overordentlige 
Mands Aandsarbeider. Han forfattede en Tale over Akade— 
miernes Oplosning, ſom Mirabeau ſkulde holde. Imidlertid 
forandrede Chamforts Stilling ſig uden at han forandrede 

| fine Grundfæfninger; han miſtede fin Penſion og fine Embe— 
' der, Han vaatog fig nyttige Arbeider; blander mere arbei— 
| dede han pan den litterære Deel af Mercure, hois politiſte 
Dee! Maliet:bu: Pan redigerede. Kort derpaa begyndte ban 
en ſtor Samlinz: Tabléaux de la revolution 1790 — 1791, 
hvis førfe 26 Nummere ere af ham, Bibliothekarplatſen 
ved Nationalbiblidthefet, hvortil han udnævntes ved Minis 
fteren Roland, bragte ham for en bort Zidi en gunſtig Stil— 
ling, men ſnart opbragte Revolutionens Mætfler ham; ban 
yttrede fig frit og blev heftet tilligemed Barthelemy og to 
andre af Bibliothekets Perſonale. Stjøndt han fnart igjen 
Blev fat i Frihed; havde dog bette forte Fangenſkab opfvide 
ham med en ſaadan Afſtye, at han forføgte at dræbe fig, 
da mah en Maaned effer igjen vilde fengſle ham. Han faa- 
rede "fig med en Piftol og en Ragekniv, dog ei dadeligt ; 
ved Kunftens Øjelp og hans Venners Omforg blev ban Koldt 

| i tive, Dog faldt han ci længe efter i en Sygdom og døde 
i Upr, 1794. J Chamforts Værker erfjender man Omfang 
Løg Grundighed, Skarpſind og Fiinhed; de forraade et dybt 
| Gtudium og en reen Smag. Han var af en dadtelfrie 
Redelighed, tjenftfærdig, paalidelig og uegennyttig. Hang 
Værker ere. udgivne 31795 i 4 Bind af Ginguené og ſiden 
endnu to Gange, Deéværre ere nogle af hans Haandfkrifter 
nemlig hans Contes, hans Soirees de Ninon og Fragmenter 
af et Digt over Glæden borttegne paa hans Dødsdag og 
man veed et hos hvem de nu findes, Deg ſynes det fom der 

"gives Perfener. i Paris, der ere nøiere underrettede derom. 

Champagne, efter Frankerigs forrige Inddeling en 
Provinds, ſom ſtoder mod S. til Burgund, mod Ø. til 
Lothringen, mod N. til Nederlandene og mod Y. til vicar— 
die og Jobe de France. Den øflige Deel, ſom derfor og kaldes 
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Champagne pouilleuse, er temmelig ufrugtbar; derimod 
have de veſtlige Egne gåde Kornmarker og Grasgange: de 
kridtagtige, eliers ufrugtbare Høle, bære fortræffelig Cham— 
pagnerviin, . Videre leverer Shampagne de bedſte Flinteftene 
i hele Eurepa. De vigtige Stæder ere Troyes, Chaumont, 
Ghalons fur Marne 2c, Efter den nye Jaddeling, indbefattet 
Champagne Depart. Ardennerne, Marne, Aube og Ovre— 
Marne og desuden Endeel af Seine og Marne og Yonne. 

Champagne (Philippe) en duelig Maler, var født 
1602 i Bruͤſſel. Tidlig vifte han ufædvanlig Tilbøtelighed 
for Malerkunſten. Lyſt til at fee Italien bragte ham førft 
til Paris fer der at ſtaffe fig de nedvendige Midler til fin | 
Plans Udfarelſe. Paa denne Tid kom Ponsſin, dengang en | 

frøtielfe havde maattet forlade» uden at have feet Rom. 
Champegne erkjendte Pousſins Talent, tog Boepæl hos ham 
og benyttede fig ivrtat af hans Raad og Anviisning. En 
middelmaadig Kunſtner ved Mavn Duchesne var. dengang 
Maler hos Enkedronningen og Fulde ſorfardige Malerier for 
Palais Lasxemburg. Under ham arbeidede Pousſia og Cham— 
pagne. Det Bifald, Dronningen ſtjcenkede negle af Cham— 
pasanes Malerier, vakte Duchesnes Misundelſe; men hiin, 
ſfom af. Naturen var undſeelig og blid, fandt” fig derved 
beocget til. at vente tilbage til Bruͤſſel. Men han var 
neppe anfommen der, før-ban fif Efterretning om Duchesnes 
Død og en Indbydelſe af vende tilbage til Frankerig. Dron⸗ 
ningen overdreg ham med-en paffende Gage Directionen for | 
Luxemburgs Malerier. Ehampagne malede hine 6 Billeder | 
for Carmeliterne i Forſtaden St. Jacques og i Kirkens Hvels 
ving det. berømfe Crucifix, et Meſterſtykke i Perſpectivet, 
ſom ſtjont det var malet paa en horiſontal Flade, vifte ſig 
perpendiculært on ſtuffede det meeft øvede Dig. Han arbeis | 
dede ogfaa med Dronningens Tilladelſe for Cardindl Rider | 
Liu. Efter fin Kones og Søné Død gjorde han en Reife | 
til Bråffel, hvov han forfærdigede et Malerie for Erkehertug 
Leopold, hvilket foreſtillede Adam og Eva, ſom begræbde 
Abels Død. Efter fin Tilbagekömſt til Paris blev han valgt 
til Profeffor og fiden til Director ved Akademiet. Titelen 
af førfte fongelige Maler fyntes ham vid, da Lebrun kom fra 
Stalien og erholdt den. Champagne fom erkjendte Lebrung | 
Overlegenhed taalte denne Tilfidefættelfe uden Misundelſe. 
Bed fin tiltagende Alder traf han fig tilbage fil Ports 
Royal, hvor hang Datter var Nonke. Denne Datter gav 
ham Andledning til ef af de herligſte Malerier. Hun frem» 
ftiles fiddende, bragt Dsden kær ved en langvarig Feber; 
opgivet af Lægerne, beter hun med Søfter Catharina Agnes | 
sg erholder fin Sundhed igjen. Datterens Geftalt, Her | 
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Hovedet er af en beundringsværdig SEjønhed. Muſeet eier 
tillige med, defte Malerie endnu 6 andre af ſamme Mefter. 
Desuden findes hans talrige Arbeider adſpredte over hele 
Frankerig. Champagne havde en Høiagtelfe for Religionen, 

| der ytrede fig i Smaating. Hun vilde gjort fig en. Sam> 
vittighed af at male nøgne Figurer. - Hans Portrafter våre 
meget lignende, Men de højere Kunſtfordringer opfylde hane 
Værter ikke, dog optager han een af de førfte Pladſe blandt 
de nederlandſte Malere. Han døbte 1674, 

Champagny (Nompere, Greve af), blev Depu⸗ 
teret for Adelen fra Forez vid Stæendernes Forfamling og 

| var Een af de Førfte, ſom traadde over til tredie Stand. 
| 1790 paatog han fig Rioms Forfvar, form i Anledning af 
| Urolighederne i Toulon var beſtyldt for Deeltagelfe, valgtes 
| den 16 Febr. famme Aar til Sekreteer, hjalp tilat gjøre 
nøgle Forbedringer ved Egelovbogen og forelagde i Januar 
1791en Beretning over Seevæfenet, Hvori han forlangte, 
at man ſtulde cphæve Forſtjellen mellem den Éongelige og 
Handelsmarinen og af denne Fulde være en Skole for hiin. 
Under Radſelsregferingen blev han arreſteret. J Decbr. 

hf 1799 indtraabde han i Statéraader for. Soedepartewentet. 
Det vur ham, fom 1800 forelagde Antagelſen af Conſular⸗ 
værdigheden; den 20de Juli 1801 blev han udnævnt til 
Gefandt ved Hoffet i Wien og i Octbr. foreftillet den tydſte 

Keiſer. 1803 blev han udnævnt til Candidat for Senat eon- 
Servateur og i Aug. 1804 til Officeer af Wreslegionen. 
Omtrent paa ſamme Zid blev han kaldet tilbage til Frans 

| Eerg for at paatage fig Wortefeuillen for de indre Anliggen— 
der. J Mai 1805 begav han fig til Italien og bivaanede 
Napoleons Kroning til Konge der. Siden erholdt. han 
MWreslegionens ſtore Bannd, - 1808 fik han i Prindſen af 

Benevents Sted Portefeuillen for de udenlandſke Anliggender 
og Ørevetitel, Den 14 Sctbr. 1809 fluttede han Freden til 
Wien med Fyrſten af Lichtenſtein, efterat der iforveien var 

underhandlet i Altenburg. Napoleon udnævnte ham derpaa 
til Hertug af Cadore. Portefeuillen for de udenlandſte Sager 

overgav han fiden til Maret-Baſſano; men beholdt Cha⸗ 
racteer af Statsminiſter. 

Chan, Khan, en Fyrſte eller SBV fornemmelig et 
Overhoved hos Tatarerne. 

Chandler Gichard), én — Helleniſt, født 1738, 
blev udnævnt til Medlem af Magdalenecollegiet i Oxford og 
Selſkabet for Antiquiteterne i London. 1763 udgav ham 
marmora oxoniensia i en prægtig Udgave, hvori han ei alene 
berigtigede fine Forgiengeres Vildfarelſer, sg og udfyldte 
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adfkillige Huller. Selſtabet Dilettanti valgte ham derfor tits 
ligemed Doktor Revett og Pars tilat ſamle Dldfager i Orienten, 
enftille Underføgelfer over» Landets gamle Tilftand og de 
Mindesmerker, der endnu maatte findes. Hole Reiſens 
Gang var overdraget Chandler. Han gjennemreifte uw i 
Aarene 1764, 1765 04 1766 Jonien, Argolis, Attika og Elis 
og kom med et rigt Udbytte af Materialier tilbage til Eng— 
land. Aar 1769 udgav han det førfte Bind af fine joni: 
fe Oldſager, hvorpaa førft,1300 det andet fulgte. 1774 
lod han i Orford trykke fine inseriptiones antiquæ pler2.- 
que nondum editæ, in Asia minori et Græcia præsertim 
Athenis collectæ, J den Kunſt rigtig at læfe, og noie at 
copiere og heldig at udfylde gamle Indſtrifter, har ingen 
overgaget ham. Af hans Reiſer udkom det førfte Bind i 
Orford 1775 under Titel: Reiſe til Lilleaften, det 
andet 1776 under Titel: Reiſe til Graæekenland. 
Med Henfyn til Oldfager og gammel Seographie hørg de til 
de fortrinligfte, men indeholde intet Vigtigt over hine Lans 
deg og deres Beboereg nuværende Tilſtand. Hans Hiſtorie 
em Troja Tan i. viffe Maader betragtes fom et Supplement 
til hans Reife i Aſien. " Fortfættelfen deraf ſtal han have 
efterladt i Manuſkripk. Han døde fom Forftander for Mes 
nigheden Tilchurſt i Berkſhire i Febr, 1810. i 

Chaos, tet Førfte af Alt hvad der blev fil. Efter Heſio—⸗ 
dus vare de 4 Grundaarſager, hvoraf Alt blev til, Chaos, 
orden, Tartarug og Eres (Amor). Andre gamle Digtere 
antege Chaos alene for Tingenes førfte. Gruntaarfag, og |; 
udledede Alt af ſammez andre nævnte fom de tre øvrige 
Grundaarfager Natten, Erebus og Tartarus; atter andre 
lode Jorden og Himmelen fremgaae af Chaos og alle de 
øvrige Ting fuldføre af Amor, Senere tænkte man fig ved 
Chaos den udannede Materie. Chaos's Familie var efter 
Heſiodus folgende: af fig felv avlede Chaos Erebus og Nat⸗ 
ten, og diſſe avlede igjen med hinanden VEtheren eg Dagen, | 

Chapelle, egentlig Claude Emmanuel Lrnillier, 
med Tilnavnet Chapelle fordi han var født i en Landsbye 
af dette Mavn mellem Paris og St. Denys 1616. Han 
havde Gaffendi til Lærer i Philoſophien og Naturen i Dig⸗ 
tekunſten. Hans lette og frie Aand og hans muntre Cha— 
racteer gjorde ham de fornemfte og meeft dannede Perſoner 
til Venner; blandt diffe vare Racine, Boileau, Moliere, 
gafontaine og Bernier. Boileau dadlede ham, engang han 
mødte hum, for hans Tilbsielighed til Viindrikken. Chapelle 
fyntes at give efter for hans Grunde, bragte ham xaa et 
Viinhuus for at lade ham fortfætte fin Moralog bragte 
ham ſaavidt, at han felv blev beruſet. Ofte maatte Boileau 



Cha 227 

høre bittre Gritifer af ham. Da Chapelle engang badede 
| et Vark, ſom Boileau forelæfte ham, raabte denue forbittret, 
”Zie, du er drukken! ”IHe' faa drukken af Giin fom bu af 
vine Bergs,” ſparede han, Hans Frembringelſer bærer Præe 
get af hans Characteer, blandet mes Blobhed, Spog og 
undertiden Ondſtab. Hans —— med Be djaumont for⸗ 
fattede Reiſe er det farſte Menſter paa denne behagelige 
muntre: Digtemaade. Man antager, at Chapelle var mere 
naturlig enb filet, mere frie i fine Ideer end correct i Udtryk⸗ 
ket; men vet Talent at tale med ans om et Intet vifte 

han i en beundringéverdig &rad. Gang Underholdning 
var fan levendes, at man ei. kunde modftaae et høre ham 
med Deeltagelſe. Engang var han hos Demociſſelle Chouars, 

ren Gantrig og værdig Dame; Kammerjomfruen fommer ind 
og finder dem beagge i Taarer. Paa hendes Spstgsmaal 
fvarer' Ghavelle hende, at de begred Pindars Død, hvem 
Lægerne havde bragt af Dage, eg nu begyndte han at ſtildre 
denne Digters Talenter eg Egenſtaber med faa levende 
Farver, at ogſaa Kammerjomfruen broſt i Grand, Frihe— 
den. var Chäapelles Gudinde; han boiede fig ei for noget 
Menneſte. Han levede uden Embede og lod fig noie med 
en Livrente. af 8o0v Livres. Han døbe i Partis 1686. Fora 
uden hans Voyage'har man af ham Pieces fugitives en vers 
et en prose. 

—Chappe d'Auteroche (Jean), var født i Mauriac 
| + Xuvcerene 1722, helligede fig den geiſtlige Stand og ſtude⸗ 
| rede med flor Lyſt Aſtroönemien. Aar 1760 blev han valgt 
| af Akademiet, hvis. Medlem han var, til i Tobolſt af iagt=- 
| tage Veuus's Forbigang forbi Solen (ten ote Juni 17761). 
| Efter ſtore Beſporſigheder ankom han bed Enten af April , 
1761 i Tobolſt, traf hurtigft de nodvendigſte Forberedelſer 
eg var faa lyiÉclig ved en alveles reen og, klar Himmel af 
gjøre de Jagttagerfer, ſom vare Henfigten af en faa lang og 

JN møifommelia Reiſe. Efter fo Yar kom San tilbage og uds 
| gav fin Relation de son voyage en Sibérie. Denne Reifes 
| befÉrivelfe indeholder en Mængde lærerige Details, men og 
| mangen ugunftig Bemærkning over Rusland og blev af Cas 
tharina den 2den felv gjendrevet i an Brofdjure med Titel: 
| Antidote contre le voyage de VAbhé Chappe. Den aſtro⸗ 

h namiffe Deel af Chappes Vært er unægtelig langt at fore— 
trætte for det øvrige i Paalidelighed. Det ſamme Phoeno— 

ho men, fom havde ført Chappe til Norden, bragte ham 6 Aar 
| efter 1769 til at gjøre en Reife til Californien. Han havde 
fuldkommen opfyldt Henfigten af denne Reiſe, da en ſmitſom 

| Sygtom bortrev ham. Hans Jagttagelfer har C. F. Caés 
| fini udgivet under Titelen Voyage de Californie, 

RE RR 5 en AR. SS … sten ED 
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Chappe (Claude), den Ferrigese Broderſen, født æ 
Bruͤlon i Maine 1763, har gjort ſig berømt ved Opfindelſen 
af Telegraphen. I en Alder af 20 Xar gjorte han 'fig ale-⸗ 
rede fordeelagtig befjentt ved en ffor Mengde Afhandlinger & x 
iournal de Physique. 1792 udnævntes han til Medlem af 
det philomatiſte Selſkab. Det ØnfÉe af kunne medbdele fine I 
nogle Mile fra ham levende. Venner Et og Andet, bragte 
Jam paa den Tanke, af fale med dem ved Tegn; og diſſe 
Forſeg lykkedes faa vel, af han fnart mærkebe, -at hvad i. 
Førftningen var Spøa, Tunte nyttes til en vigtig Opragelſe. 
Da han efter forffjellige Korføg havde udfert fit Værk 1 det 
Store, overgav ban Nationalforſamlingen Beſtrivelſen eder 
den af ham opfundne Maſtine, fom han kaldte Telegraph. I 

-Unlægget af den forſte telegraphiſke Linie blev befalet 1793, 7 
og den førfte Begivenhed, fom derved meldedes, var In:tas 
gelfen af Condé. Conventet erholdt denne Efterretning i 
Segyndelſen af en Forſamling, decreterede, at Staden for 
Fremtiden ſtulde hede Nord-tibre, eg erfarede endnu i ſamme 
Forſamling at dette Decret var overbragt og udbredet i 
Armeen. Jo mere man beundrede Reſultaterne af Tetegra⸗— 

phen, deſto mindre kunde man begribe, at denne Opfindelfe 
ei var gjort før. Viſt nok havde mar fra te ældfte Tider 
ved Tegn meddelt. hinanden enkelte aftalte Phraſer. Seefa—⸗ 
rende betjente" fig af dette Middel fra umindelige Tider, 
Taktikeren Æneas omtaler nogle Forføg, at udtrykte Ulphae | 
betets Bogſtaver i en vis Afſtand ved Tegn, og mod Enden 
af det 18de Aarhundred havde — — et Xorføg af 
defte Slags. Men det forſte Syftem tillader fun en meget ” 
indſtrenket Anvendelſe; og en Nat er neppe tilſtrakkelig efter 
Eneas's Methøde til at fammenfætte to eller tre Ord. Hvad 
Amentons angaaer da har han et efterladt nogen Teg⸗ 
ning af. den Maſtine, han udtæenkte. Problemet fulde ders 
for endnu løfes. Det kom an paa at udfinde et Middel, 
hvorledes man med Hurtighed kunde befordre hvilken Idee 
man ønfÉede til ethvert Eted paa enhver Tid. Chappe efter⸗ 
lignede fil denne Henfigt ingen af.de hidtil brugte Maſtiner, 
men opfandt en, hvis Former ere meget fynlige, og hvis 
Bevægelfer ere lette og ſimple, ſom allevegne fan oprettes, 
trodfer Veirliget, og ved al fin Simpelhed, giver en tilftræfs 
kelig Mængde af primitive Signaler. Wren for denne Opa 
findelfe blev gjort Chappe ftridig af mange, eg den Kummer, 
han følte derover, nedſenkte ham i en dyb Melandolie, ſom 
1805 pludfelig gjorde Ende paa hang Liv. 

Characteer,. betyder en Tings udmarkende Kjende— 
tegn, hvorved man fan ſtjelne den fra andre og erkjende 
den fom egen. Characteriſtiſk pleier man at falde det, fom 
ved eiendomlig Beſtaffenhed er faa udmærket, af det ei fan 
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miskjendes eller forvexles med andre. J denne Betydning 
| tan Characteer tillægaes enhver Ting, ſom ved viſſe Kjende» 
tegn adſtiles fra andre. Saaledes hører det til Menne— 
ſtets Characteer, at det gaaer opreiſt, har en £unftfærdig 

Saand, Fornuft og Sprog, dyriſke Drifter og moralſt Fris 
| hed, animalſte Nodvendigheder og en i det Uendelige ræs 
kende Evne til Fuldfommengjevelfe, et forunderligt Mellem— 
| væfen mellem. Dyret og je højere Aander. - Dog tænker 
man ei altid herpaa, naar, man taler om et Menneſtes 
| Characteer, men tager dette Udtryk, fnart i vidtleftigere, 
| fmart i mere indſtrenket Betydning. J vidtleftigere Fors 
| frand mener man dermed Indbegrebet af alle de Egenſtaber, 
| hvorved et Menneſke adſtiller fig fra ef andet, i mere inds 
ſtrenket Forſtand blot dets moralffe Egenſkaber, ſadelig 
moralſt ECharacteer. Characteerles kalder man den, ſom 
aldrig gjorde fig Umag at hæve fig frie til fætelige Grund— 

|. fætninger og er uden, Kraft til at følge bem. Man fan 
antage, at fun ſterke, ſtore Sjele have Characteer. Je 
ſteerkere og ſtorre, deſto mere -er deres Opførfel Følge af 

| dereg Grundfætninger og oversenfremmende med dem, confes 
| quentes jo fvagere; jo mindre er dette Tilfældet: inconſe— 
quente Menneſker. Uddannet, ſtærk Tornuft og flor Kraft 
i Villie danner altſaa Manden af Characteer. Ere hans 
Grundſetninger overeenſtemmende med Sadelighedsloven, 
er hans. Characteer god, i modfær Tilfelde ond. Frit 

erhvervede fædelig gode Grundfætninger og en med dem 
overeensſtemmende Handlemaade danne den Dybige; frit 

erhvervede moralſt onde Grundſetninger og en dermed øver: 
| gensftemmente Handlemaade danne den Laſtefulde. Mellem 

benge findes en utallig Mænade, og man ftiger gradviis op 
til Engelen og ned til Djevelen. Strengt taget, var der 

| Zun to Characterer, den Dydiges og den Laſtefuldes og te 
flefte Menneffer vilde være” uden Characteer. Men man 
tager Ordet almindelig i den vittløftigere Betydning; bette 

| er den plydslogiffe Charactcer, hvorved man maae forſtaae 
| den varige Beftemmelfesgrund til Maaden at handle i et 
mennefÉeligt Individuum, uden Henſigt til, om frie Selv— 
virkſomhed uden Individets Naturbeſkaffeühed var Aarſag 

til famme, Følgelig regner man alle Egenheder, fem frem— 
bringes i et Menneſke ved Naturel, Temperament, Hoved, 

Hjerte og Sind, alt hvorved det er en egen Naturart til dete 
| Gharacteer, fom dog meget tit forverleg med Temperament. 
| "Den oprindelige Difpofition til en ſaadan Naturart bringer 
MennefÉet med fig til Verden; Opdragelſe, Sedvane, Om: 
gang, Skjebne og andre Omſtendigheder bidrage til at give 
det Faſthed. Næft Philofophen bidrager Ingen mere til at 
Iære os at Fjende hiin almindelige menneféelige Natur og 
dens Forffjeligheder end Kunſtneren, men hver paa fin 

- an 
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Maade. Philoſophen fører altid de enkelte Ytfringer til— 
bage til ten fafte Grundvolds > Kunſtneren optager blot 
Characterens udvortes Træf, uden at ſtige reſongerende op 
til de føre Grunde eller ned fil de ſibſte Folger. Philoſophen 
fremſtiller for Fornuften, Kunſtneren for Indbildningskraf⸗ 
ten. Det meeſt Egne ved Gjenftanden utager Käanſtneren 
og bet fra den Site, at det mage fængfle-bor Opmerkſom⸗ 
hed Gaavel i Poefien fom ienhver Kunſt er Characteriſeren 
nødvendig, for at give Kunſtſtykket det nedvendige Liv og 
Sandhed. 

Charade, en Gaade i Stavelfer 2: en Gaade, bvig 
Gjenſtand ev ef Navn eler et Ord, ſom man opaiver af 
giette, , det man paa en gaadefuld Maade beſtriver de 
enkelte Stavelſer ſom for fig beftaaende Ord. - En Charide 
Fan faldes heldig, naar de forſtjellige Gaader, ten indeholder 
ere bragte i en paffende Forbindelſe og lobe ſammen i em 
epigrammatiſk Slutning. Bedſt fremſettes te paa Vers og 
de belletriſtiſke Skribentere have fremſat en uhyre Mengde 
Charader. Det tydſte og franſke Sprog er ſerdeles rigt 
paa flige ſammenſatte Ord, tog have og de gamle Sprog, 
iſer bet greſte, Overflødighed af dem, 

i 

Charette de la Coutrie (Svatrgcois- thanafe), . f 
&en af Hovedanførerne i Vendeekrigen, var født i Couffee… 
ved Ancenis i Bretagne 1763. Hans Familie var gåmarel 
og udmerket. Hans gader, fom havde liten Formue og 
mange Børn, betroede ham fil en Onkels Omhue, der var 
Parlamentsraad i Rennes, I fit 16de Zar. blev Charette 
anfat ved Marinen Han opførte fig roséværbigt, men for— 

lød igjen denne Lobebane 1799, da ban bavde ægtet en rig 
Stægtning. Kort derpaa forlob han Frankerig og gif til de 
Cmigyerede i Coblenz Man figer, at betydelige Tab i Spil 
bevegede ham fil af vende tilbage til Frankerig. Den tøte 
Auguſt var han i Paris, forſegte at trænge ind paa Tuilles 
vierne for at forfvare Kongen, men blev revet aftted af 
Meéngden og undgik Morderne ved at lade fom om fan førte 
ef lenlæftet Menneſkelegeme i Triumph m.d fig. Han gif 
til Poitou og levede rolig og ſorglos paa det lille Slot Fon⸗ 

tectauſe, ikke langt fra Machecoul. Da Inſurrectionen udbrød 
i de forſte Dage af Mai, tog han ingen Deel deri. Kort 
derpaa ankom bevæbnede Bønber til ham og forlangte han 
fulde fætte. fig i Spidſen af dem, men han vægrede figs 
Cfterat de under te Vues Anførfel havde gjort et ſorgjeves 
Angreb påa Pornic, fornyede de deres Opfordring, men han 
vedblev at vægre fig. De Larode Et.» Andre "blev dengang 
dereg Anfører; hans Foretagende mod Pornic var ci meget 
Iytfeligere,. fun Flugten reddede ham for fine Undergivnes 



Cha 231 

Hevn. Mu kom Inſurgenterne tredie Sang til Charette og 
| truede at ombringe ham, hvis han ei vilde være deres Gene—⸗ 
ral. Han gav efter, men funde et vente megen Hæder, 

fom en Anforer for en raae Hob, ber ei engang kunde ſam— 
menlignes med den flere. Bendeearmee, Han begyndte med 
et Angreb paa Pornic, ſom lykkedes. Eflterat han havde 

ſogt nogenlunde at danne fin «Hær og forøge fit Rytterie, 
marfderede han mod Challans, men blev gandſte tilbagedre— 

| vet, hoilket og dar Tilfæltet ved St, Gervais. Dans Solda⸗ 
(for vænnede fig ei til Krigen og lærte et af adlyde ham. 
General Beyfſſer trængte frem fra Nantes til Machecoul; 

Inſurgenterne forſogte ci at forjvare fig. Charette fatte fig 
| faft i Légé oglſogte her at forfvare fig. QOprørsaanden, vakt 
| ved Uheld, yttrede fig ved hele Armeen, men hans Faſthed 
vedligeholdt ham Commandoen. Man vilde bruge Royrands 
Anſeelſe imod ham, da bimm i Spidfen for et andet Infurgent⸗ 
corps havde været heldig. Charette havde maattet forlade 

| Lége og flygtede til Montaigu; Royrand vægrede fig ved aft 
| modtage ham. Merſt forbitret, ſamlede Charette Levningen 
faf fine Folk og angreb Republikanerne i Gt. Golombien. 
| Han erholdt afgjorte Fordele. Royrand, herved forfonet 
med ham, aftalte nu et fælleds Foretagende, hvis lykkelige 
Udfald fatte Charette ft en endnu” bedre | Korfatning. fan 
| instog igjen fin Stilling ved Légé, Efter nogle Fægt-= 
| ninger var han paa nye Herre af Sele Landet, Mepublifas 
| norne maatte ramme Machecoul med betydeligt Tab. Om— 
| trent paa denne Tid tog den fiore Vendeearmee Saumur; 
den Havde hidtil ingen" Forbindelfe havt med Ghavette. 
| Lefcure ſtrev ham et byfonfninagsbrev fil og indbød ham at 
operere i Forbindelfe med den ſtore Armee. Han modtog et 

(faa fmigrende Tilbud. Man beftuttede et Angreb paa Jans 
fes, fom flog Feil. Nu fortſlog man at vælge en Anfører, 
fom alle de andre fÉulte- adlyde. Charette gav. fit Minde i 
det Haab at Valget fulde træffe fam, og kunde ei dølge fin 
Utilfredshed, da WElbÉe erholdt Ovevanførfelen, Da man 
imidlertid i Auguſt aftalte Angrebet paa Lucon, neegtede Chas 
rette ei fin Deeltagelſe; meget mere fordrede han ten farligſte 
Poſt. Leſcure og han begyndte Angrebet fom et Slags Ved⸗ 
dekamp ogtilfægtede fig i Begyndelfen nogle Fordele. Men 
fnart vendte. Bladet fig, og Vendeerne lede et fuldkomment 
Nederlag. Charette vendte tilbage til Légé, og tilbragte her 
en Maaned med landligeForneielfer, ſom han overgav fig til 

"med en Slags Lidenffab, men ventede tillige hvert Dieblif 
at kaldes til alvorligere Forretninger, Da han igjen var 

"bendt tilbage fil Kampen, lignede intet hang Jver, Mod 
og fornemmelig hang Hoardnakkenhed. Mod Midten af 
Septbr. anfom Mainzes Garnifon og andre øvede Tropper 
til Nedre-Poitou. Charette trak fig tilbage for en faa afgjort 
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Overmagt til Sevres Bredder og forenede fig med den ſtore 
Vendeearmee, fom tilfægtede fig en fuldſtendig Seier. Den 
følgende Dag marſcherede Lefcure og Charette mod Montaigu 
øg erholdt nye glimrende Fordele. Men iftebet for at ſtode 
tilbe øvrige Tropper under Bonchamp øg d'Elbée, forfulgte 
de deres Seier ved St, Fulgent og forhindrede terved et 
almindeligt Angreb, ſom vilde fuldendt Fiendens Nederlag. 
Denne Mangel paa Overeensftemmelfe vakte Tpviſt mellem 
Charette og, de øvrige Anfsrere. Hans Talent kunde nu 
Tun vife fig, naar han var alene og uafhængig. »Øan var ” 
fuld af mørE Mistillid, fom han føgte af ſtjule under For: 
ſtillelſes Maſte. Uden at tænke paa den følgende. Dag 
overlod han fig planlos til Omſtendighederne. Da han 
faae fine Cantoneringer befriede, forlod han under et Paaffud 
den Armee, fom havde. befriet ham og derved paadraget fig 
Republikanernes hele Stridékraft og gjorde et Angreb paa 
Oen Noirmoutier for at fætte fig i Forbindelfe med Eng— 
Tænderne." Dette lykkedes Ham netop, da den ved Chollet 
flagne ſtore Armee maatte trækfe fig over Loire; ſpart 
maatte ogſaa -Charette forfvare fig imod heftige Angreb. 
Haxo trængte ham imod Havet og holdt ham indfluttet 14 
Moradſerne ved Bouin. Charette fornaglede fine Canoner, 
dræbte fine Heſte, og førte fine Tropper lykkelig bort fra en 

; Ægn,, hvor de fyntes tabte. For fvag fil at holde fig noget 
Sted, førte han nu Krigen ſom Wartiegjænger.- Hans 
Virkſomhed frættedes ei ved noget; fem Maaneder gjennem-= 
ftreifete han paa denne Maade Nedre Poitou, Han 
trængte endog frem til Mouleorier i Anjou, hvor han traf 
ſammen med Laroche Jacquelin, der adſtilt fra fin flagne 
Armee, flygtede vildfarende omkring. Han modtog ei denne 
tappre og ulykkelige Anfører; de ſtildtes ad med gjenfidig 
Misfornoielſe, men en Mængde af Charettes Kolt fulgte 
garode sFacquelin. Charette gik tilbage over Gåvre, men 
kunde ei fætte fig i Forbindelſe meo den ſtore Armee, ſom 
igjen begyndte aft danne fig. General Haro drillede ham 
uaflatelig uden at kunne tilintetgjøre ham og fandt fin 
Død ved ef Overfald. — Paa. Haro fulgte Thureau, ſom 
tænkte at dæmpe Opſtanden ved Landets fuldkomne Ode— 
leggelſe. Mangel nødte Charette til endnu engang at 
gaae over Sévre; £arodje; Facquelin var falden; Stofflet 
commanderede efter ham Anjou-Armeen; Marigey, ſom var 
fommen filbage pad den venſtre Bred, havde ligeledes en 
Armee, fom daglig formeredes, Alle tre aftalte et falleds 
Foretagende. Marigey anfom paa det beſtemte Sted, men, 
da man nægtede ham Levnetsmibler, vendte han tilbåge til 
fine Cantoneringer. Charette nedſatte en Krigsret og led 
ham dømme til. døde. Birkelig fuldførtes Dommen nogen 
Tid efter, uden at man kan beſtemme om Charette eller 
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Bernier bidrog meeſt til denne Forbrydelſe. Efter nogle 
Angreb i Forening med Stofflet, blev Charette alene i fin 
Egn og forſtæerkedes betydeligt i Juni 1794, faa hans Armee 
fit et imponerende Udſeende. Rogle tilfægtede Fordele gjorte 
ham motig og han foretog fig at gtelægge tre af Republika— 
nerne forſtandſede Leire. Angrebet paa Leieren ved St, Chris 
ſtof ved. Challans var Charetteg og hans Armees ſtjonneſte 
Vaabendaad. Bed denne Tid tog han fit Hovedavarteer 1 

Belleville, hvor han, ſtolt af fin Storhed, overlod fig til fine 
ſebvanlige Fornoielſer. Imidlertid havde Forbittrelſen paa 
begge Sider ſat ſig efter den 9de Thermidor; der ankom 
Udſendte fra Conventet og tilbøde Vendeerne Amneſtie. Man 
underhandlede ei uden ſtore Vanſkeligheder, og Charette 
gav uvillig fit Minde til en Fred, der i hans Øine fornedrede 
ham. Den 26 Februar 1795 fom han perſonlig fil Nantes 03 
blev modtagen med uendelig Jubel, Men Uroligheden i hans 
Jadre malede fig paa hans Unfigt; han var mørk, ſtum og 1 

| Korlægenhed Over den Molle, han ſpillede. Neſte Morgen 
| vendte han tilbage til fit Hobedquarteer Belleville. JIngen 
af Fredsbetingelſerne blev holdt; man greb paa nye til Vaa: 

| ben. og kjampede paa Lib og Død, Charette lod flyde alle 
Fangne og tog ſtedſe de blodigſte Repreſſalier. Men Lykken 
var ham ikke mere gunſtig; Poche indſluttede ham aldeles, 
| Haus Tilhængere forlode ham og han blev fangen mellen 
| SMontaigu og Belleville, Man bragte ham til Nantes, hvor 
han blev ſtudt ben 29de Marts 1796. | ' 

Chargé d'Affaires, ſee Geſandtſkabsveſen. 

Charité, egentlig Sarmhjertighed, SKjerlighed: deraf 
| ogfaa f. Er, i Berlin et Sygehuus. 

Chariter, fee Gratier, « 

Charkow, Hovedftaden i det flobod » ukrainiſke Gou— 
vernement i Rusland, har ever 1500 Huſe og ved. 17,000 

Indb. Indbyggerne nære fig af Merk- og Havedyrkning og 
| tillige af Forarbeidelſen af Læder, ulden Filt, Tepper og. Kap: 
| per og af en temmelig betydelig Mellemhandel. Her gives 
| fire ſtore Marfeder aarlig. " Aar 1803 blev den herværende 
| høie Sole omſtabt til et Univerfitet, og flere berømte Lærde 
Taldte derhen fra Tydſtland. Keiſeren "bevilgede den nye 

| Inbrefning aarlig 130,000 Rubler og desuden ſammenſtjed 
Adelen i det flobod s uükrainiſte Departement 400,000 Kubler; 

Charlatan, Falder man fornemmelig en Quaklalver 
| af en Læge, dernæft overhovedet enhver fom giver ſiget falſt 
Skin af- Kundſtaber eller Ferdigheder, ſom han ei Har. 

V - 
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Navnets Derivation er tvivlfom. Nogle udlede bet af Flek— 
ken Seretando ved Spoletro, hvorfra de forſte medicinſke Bedra⸗ 
gere ſtulle være udgangne; Andre af det barbarifke Ord 
Cirenlatanus ((Cireulator) ;, Andre igjen af det italienſte 
ciarlare, flattre, Hertil fan man entnu før? Derivationen 
fra def italienfÉe searlatto, Skarlagen, fordi Lægerne fordum 
bruate en Skarlagens Kappe. Maturligi ſynes Dervivationen 
af ciarlare. 

Charlestowin, Hovedfisden i Syåcarolina i Nord⸗ 
amerika, blev anlagt 1630; 1791 talte man ber alerede over 
16,350 Menneſker og 2600 Hufe foruden” Pakhuſe og Maga⸗ 
finer. Handelen herfra faavel til Europa fom te veſtindifke 
Her er yderſt betydelig. Hovedußfsrſelen beſtager af Riis 
og Tobak.. For den ſidſte Krigs Udbrud udløbe aarlig over 
1000 Sktibe. 

Charon, en San af Erebus og Natten, hvis Embede 
det var at føre de Dode over den forte Acheron, den, ſtedſe 
af de Dodes Klager tonende Cochtus og den felv Gurerne 
frygtelige Styr. For hans Wøie maatte de Døde betale ham 
en Fergepenge, ſom man ſtak dem i Munden, Hvo drer et 
bragte denne med, eller ei f Oververdenen havde faaet Begra⸗ 
velſesſted, hans Skygge maatte vanke førgende omkring ved 
Acherons Bredder og vente til Charon vilde tage ham ind. 
Man foreſtillede ham ſom en fver gammel Mand med ſtridt 
Skjceg og farrebne Klæder. 

Charoſt (Armand-Joſeph de Béthune, Duc 22), 
født i Verſailles 1728, vifte fig ved fin ufrættede Virklomhed 
og fin til enhver Opofrelfe færdige Fedrenelandskjerlighed fin 
ſtore Stamfader Sully værdig. — Han fægtede med megen 
udmærfelfe ved Indtagelſen af Muͤnſter og pna flere Steder. 
Gom fine Soldaters Ben og Fader belønnede ban af fin egen 
Formue de Tappre. Da en ſmitſom Sygdom udbrøv i Ar⸗ 
meen. lod han paa egen Bekoſtning anfægge et Hoſpital ved 
Frankfurt. Aar 1758 fendte han alt fit Solv i Mynten, for 
dermed af Tomme Staten tl Hjelp. Freden 7763 gav ham 
tilbage til en roligere Virkekreds, men han fortfatte fin Bel- 
gjsrenhed mod de Soldater, han havde commanderet. Han 
anlagde Varkſteder, hvor Trængente kunde faae Arbeid og 
var færdeles virifom for Agerdyrkningen og den offentlige 
underviisnings Forbedring. Tyve Aar før Revolutionen af- 
ſkaffede han Hoveriet paa fine Godfer, gjorde i forſtjellige 
Gogne Indretninger, hvorved Fattige, ſom havde lidt ved 
Uveir, Overſvommelſer eller Brand, kunde finde Underſtot— 
telfe, ſoxgede for faderlsſe Børns Underholdning, ayſatte 
Læger og Gjordemøbre og lod anlægge et Hofpital i Meil⸗ 
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lant. J et Dyrtids Aar lod han paa egen Bekoſtning indfore 
Korn i Calais Kavn. J Provinſialforſamlingerne talte han 
mod Hoveriet; i Notabternes Forſamling erklarede han fig 
for de offentlige Byrders lige Fordeling. Revolutionen brød 

Endnu før: Decretet om patriotiſt Underſtottelſe, gjorde 
han en frivilig Foxæring af 100 000 Franker, J Skrak⸗ 
prrioden havde han trukket fig tilbage til Meillant. Her 
blev han heftet og forſt efter ven 9de, Thermidor fit han fin 
Frihed igjen. Det fortjener at bemerkes, at han i de Gertis 
cater, Revolutionsudffuddet gav ham, kaldes den lidende 
denneſkeheds Fader og Velgjører. Han vendte tilbage til 
Neillant, hvor han ftifteve et Agerdyrkningsſelſtab, hvis 

Director han blev. Han fÉrev i denne Henſeende XåFilliat, 
Intet Offer var ham for fort og hans uhyre Formue ſtrakte 
neppe fil for hans Indretninger. Han havde Deel i adfeils 
lige Anſtalter i Paris, Efter den rode Brumaire blev Han 

afre i det Tote Arrondiſſement i denne Stad, Han havde 
ei hzut Kopperne og frygtede dem; desuagtet beſegte han 
Davffummeinftitutet, hvor denne Sygdom grafferede. Han 
bleb angreben deraf og døde den 27de October 1800 beklaget 
af utallige Menneſker, hvis Velgjorer han havde været: 

Charta magna (engelſt the great Charter), en fortrinlig 
merkrerdig Grundlov hos Englænderne, fom endnu æreg af 
dem ſom deres Nationalfriheds Palladium. Allerede 1100 
havde Henrik iſte givet Englænderne et vigtigt Frihedsbrev 
(Charta libextatum), hvori han tildeelte Nationen, ifær 
Adelen, mange Friheder og hævede mange Misdrug i Lehns— 
ſyſtemet. Da ſiden Johan uden Land overtraadde dette Fri— 
hersdrev, herſtede deſpotiſt og gjorde fif Rige afhengigt af 
Paven, hlev han i Aaret 1215 ved en almindelig. Opſtand, 
hvori Geiſtligheden tog virffom Deel, tvungen til af under— 
ffrive Magna Charta: J famme blev den foregaaende Lov 
befræftet, mange af Pavens Fordringer forkaſtede, Kirken 
erholdt ſtore (forholdsmasſig alt for ſtdre) Rettigheder, og 
den Grundſetning foſtſattes, at ingen nye Skatter kunde paa⸗ 
legges uden Folkeforſamlingernes Minde, af Handelen allbrig 
ſkulde indſtrenkes ved vilkaarlig Told og Stedernes ſaavel— 
ſom Flakkernes Privilegier ſtulde blive ukrenkede. Privat— 
eiendom ſikkredes ligeledes ved Magna Charta, Arveretten 
beſtemtes nøiere 2c. Men ikke alle Englændernes Rettigdeder 
grunde fig paa denne Lov; fil diſſes Fuldftændighed høre 
videre Petition of rights fra 1623; Habeas corpus Acten 
1679, Bill of rights fra 1689, Parlamentsbeſlutningen fra 
1701 om den nuværende Kongefamilies Arvefolge, SÉotlands 
og Englands Foreningstractat fra 1707 med flere. 

Charybdis, efter Fabellæren en Datter af Neptun og 
Jorden, hvilken for ſia Umetteligheds Skyld af Jupiter blev 

— 
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ſtyrtet i Ssen, hver hun ſom Havhvirvel opfluger ethvert 
Skib, der kommer den nær. Anledningen til denne Mythus 
gav den berømte Hoirvel i det ficilianfe Stræde, ber var den 
Tids mindre fyndige Søfarende faq meget farligere og for: 
dærveligere, ſom de ved deres Seſtrébelſer for at undgage 
den, udfatte fig for af lide SEibbrud paa Scylfas Klipper. 
Mu omſtunder er Charybdis ei mere farlig for Søfarende, 
fom endog, naar Havet er roligt og ingen Sydvind blæfer, 
ſikkert kunne fetie hen over den. Den hedder nu Calofaro og 
la Rema. 

Chaffebi, den førfte Sultaninde, eller den af den 
tyrkiſte Keiſers Qvinder, der har føbt ham ben førjte Søn. 

Chatam (William Pitt, Greve af), Fader til den 
1806 afvøde Øremierminifter William Witt, var Cen af de 
ſtorſte og agtværdigfte Statsmend, der have ſtyret Englands 
Skjebne. Ligeſaa langt fra Wregjerrighed, Partiſthed og 
Herſkeſyge ſom fra Egennytte og Cabale beherſtede han Stor— 
brittanien blot ved fin Aands Oberlegenhed. Han var et 
Moenſter paa Retfærdighed, enthuſiaſtiſt for ſit Fedreneland, 
utræettet virkſom, af et omſtuende Blik. I Veltalenhed har 
ingen Englænder overgaaet ham, Han indtog alle ved Tæt: 
kelighed og Værdighed forenet med et ſtjent Organ og den 
fuldkomneſte Mimik (hvori endog Garrik indrømmer ham 

Fortrinnet for fig), overbeviſte alle ved fit letflydende tydes 
lige Foredrag, der var frit for Svulſt og al føgt Bittighed. 
Hans Taler vare hate og briftige og henreve Tilhsrerne med 
uimolftaaelig Kraft. Han var. en Son af Robert Pitt af 
Boconnock i Cornwallis og født den 15de Novbr. 1708. Han 
ombyttede tidlig Militertjeneſten med en Statsmands Vi— 
denſtaber, og, da koͤrt derpaa Flæffen Old-Sarum valate 
ham til fin Repræfentant i Underhufet, drog han fnart Alles 
Dpmærkfomhed paa fig øg erholdt for fin Patriotismus af 
Erkehertuginden af Marlborough en Gave af 10;000 puhe 
Sterling og fiden en anfeelig Arv efter en vis Pynſent. 
Han havde imidlertid antaget en Kammerherreplads hos 
prindfen af Wales, men nedlagde ſamme igjen 1745, blev 
3746 Skatmeſter og Generalquarteermefter ved Armeen og 
Geheimeraad. Men 'ogfaa denne Værdighed gav han fnart -7 
Clip paa, og maatte 1756, da han var ophoiet til Stats— 
ſekreteer for det fydlige Departement, ſamme Xar forlade fin 
Poſt paa Georg 2dens Befaling, fom var blevet indtaget 
imod ham ved en Cabale ag troede fig fornærmet, fordi Pitt 
Havde modſat fig ham. Folket, ſom hængte ved Pitt med 
Enthuſiasmus, beftormede dog Kongen faa uophørlig med 
Bønner, af fan 1757 igjen udnævntes til. Statsfebreteer 
Ru vifte han fin ſtore Aand i dene hele Kraft: hans Vilie 
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| brev hædret af alle, og hans klege Indretninger Faffebe Eng⸗ 
Wand inden faa ar en betydelig Overvægt over Franferig og 
|næften Alenehandel. De Franſke blevne flagne næften i alle 
4 Verdensdele: og alerebe 1760 raadede han at forfynde det 
dengang endnu tiforberedte Spanien Krig, fordi han forud 

ſaae, det vilde. ſtaage de Franfze bi. Hans hele Stræben var 
Englands Oyhsielſe paa de bourbonffe Magters Ruiner. 
Men pludſelig afbrød Georg den 2dens Død hans flove Ud— 

kaſt. Georg den tredie var ved Bute indtaget imod Pitt, 
kog denne nedlagde 1761 frir Lig fin Poſt og blev Fun i Un— 
derhufet, Graden London obergav fam en almindelig Tal 

|figelfe, lod ham til XEre opfiaae en Indſtrift paa Blackfri— 
jargbroe og betragtede ham fom fin Friheds Palladium, 
Neppe havde han forladt hiin Poſt, før man i Parlamentet 
forglemte at følge hans Planer. Man nolede met af for: 
kynde Spanien Krig indtil dette Rige formelig forbandt fig 
med Franferig, Pitt raadede nu, da Vacbenlykken var 
obverbeiende for Englænderne, til Krigens Fortfættelfe, hvor— 
ved man maafke vilde gjort begge de fiendttige Stater gands 
fie afmægtige, men Modpartiet fluttede Fred 1763. Bute og 
hans Partie blev fnart forhadt af Folket, og Ditt beholdt 

efde en ſtor Indflydelſe i Parlamentet. Han tog fig af 
5 — mod enhver Undertrykkelſe. Da han forndſage, ct de 
amerikanſte Golonter vid fortſat deſpotiſt Strenghed vilde 

| adfÉille fig fra Moderlantet; drev han ifær i Aaret 1766 par 
| en mildere Behandling og ifær paa Stempelactens Tilbage» 
kaldelſe. Samme Zar. valgtes et nyt Minifterinum. Kon— 

| gen udnævnte ham til Geheimeſeglbevarer, Bifcount øf Bur⸗ 
|ton, Pynſent og Greve af Chatam. Dette fedte dog 
| ifte faa. meget af Heiegtelſe for hang Fortjenefter, fom for 
at bringe ham fra Underhuſet, hvor hans Indflytelfe var 

| overvejende, I Dverhufet, hvor han ei vor faa farlig, formedelſt 
| den Majoritet Lord North og hang Tilhængere havde. Ide— 

lig gientagne Anfald af Podagra gjorde, af han alerede 1763 
| nedlagde fin Poſt. Imidlertid vedblev Striden med Golos 
| nierne. Pitt anbefalede mildere Forholdsregler, men man 
forkaſtede hans Advarſel og 1776 erflærede Colonien fig for 
| frie. Et gjentaget Forſog, fom han gjorde 1777 til Forlig 
h med Colonierne, flog ligeledes Feil; forgjeves vifte han Umu— 
ligheden at betvinge Amerikanerne, Den 8de April 1778 
| indfandt han fig i Parlamentet uagtet han var meget føg, 
"for at tale mod Miniftrenes Forholdsregler; efter Talen 
ſank han afmægtig ned og blev bragt fra Parlamentet til fit 
Landgods Hayes ved Kent, hvor han døde den 11te Mai 
famme Var. Lord North triumpherede, men Folket var utrøs 

| fteligt: man gav den af hans Sønner, ber ſik Grevſtabet 
| Chatam, 4000 Pund aarlig, begravede Pift paa offentlig 

Bekoſtning med megen Pomp og opreiſte ham et prægtigt 
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Minde > Wcfiminfter Abbedie og ſiden, 1782 i Guilthall. 
Grev Schelburne ſagde ved hans Død de merkvordige Ord i 
Parlamentet: ”3eg frygter, at den brittiſte Sols Herlighed 
for fredfe er gaaet ned ved Chatams Død,” J 

Chateaubriand (S. A. de), Cen af Frankerigs 
bekjendte Skribentere, forlod fit Fedreneland under Revolu⸗ 
tionens blodige Proſcriptioner og begab ſig til Rordamerika, 
hvis ſtille, uhyre Orkener indgav ham Ideen til Romanen 
Atala. Da han var bommen. tilbage, bereiſte han Zyt> I 
land, hvor han blev anholdt 1799 ſom mistænft af de øfters. 
rigſtkte Tropper, men igjen fat i Friged'paa mange usmærs” 
fode Perſoners Bøn. Han begav fig herpaa til London, 
Hvor han ſtred et Forſsg over de ætdre og nyere politiſte 
Revolutioner. Efter den 18de Ørumaire vendte han tilbage 
til Frankerig og utgav i Paris ft berømte Voerk Génie du 
Christ anisme. 1803 var han Geſandtſtabsſekreteer Rom 
under Card inal Fefd. Under dette Ophold ſtrev hanet religjeſt 
Digt Martyrerne. Hans Ophold i Rom var fun af fort Vorigs 7 
hen, ligeſag i Wallis, hvor han blev anſat ſom franſt Geſandt 
oͤg hvilket Land han forlod 1804. To Aar berpaa gjorde 
han en Reiſe til Walæftina, hvoraf Frugten var hans itineé-. f 
raire de Paris å Iéxusalem. J alle fine Varker vifer hanen 
levende Phantaſie og en heldig Fremſtilleſesgave, hvorved 
gæfsren tit blendes. Eet af hans nyeſte Skrifter handler 
om Napoleon Buonaparte og Bourbonnerne og er fuldt af 
heftige Invectiver mod den Forſte; herved anbefalede han fig 
og bled ophoiet til Minifter, hvilken Poſt han tog nylig 
bar muatte "nedlægge ſormedelſt nogle frie Yttringer, han 
har tilladt fig over Hegieringens Forholdsregler, 

Chategurour (Marie Anne, Ducheſſe de) af det 
fornemme. Huus Resl!e, giftede fig 1735 med Marquien te 
la Tournelle. "Da hun var bleven Ente i fit 23de Aar blev 
hun modtagen af hentes Tante, Ducheſſe Mazarin. Hun 
miſtede fnart denne Støtte, Efterat hegge hendes! Soſtre 
(Vintimille og Mailly) Cen efter den Anden havde beherſket 
£urvig Igtes Hjerte, indgjøv ogfaa bun Kongen en heftig Lis 
denſkab. Mere ærgjerrig end em overgav hun fig fun paa for» 
deelagtige Betingelſer. Hun blev udnævnt til Palladsdame 
hos Dronningen og fiden til Hertuginde af Chateaurour og 
erholdt en Penſion af 80,000 Livres. Bed. hendes Jndfly⸗ 
delfe havde Ludvig lesrevet fig fra ef vellyſtigt Hofs Forlys 
ftelfer og fat fig i Spidſen af Armeen for at hindre Fiendens 
Fremtrengen i Flandern, og Elſas. Han biev fom bekjendt 
fyg i Meg, man opgav hans Liv oginødte ham fil, af vil— 
lige i Hertugindens Bortfjernelſe. Hun modtog Befalingen 
med Smerte, men Faſthed, og, da hun ei engang havde en 
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Vogn, reiſte hun bort i Marſchallen af Belleisles Vogn. Fol⸗ 
kets Forbandelſe fulgte bende. J Paris fandt hun Fitflugt 
hos Richelieu, ſom efterat Kongen var bleven frifgigjen, bragte 
hende til ham og forfonede dem med hinanden. Hun øjen» 
fandt i Kongens Hjerte gandſte de forrige. Folelſer, erholdt 
en fuldſtendig Triumph og havde faaet det, Løfte at ophoies 
til den vigtige Peſt ſom Curintendante hos Dauphinen, da 
hun døde i Decbr. 1744. Gammenligner man hende med be 
Maitreſſer, ſom fulgte hende, føler man fig tilbøjelig til at 
lunbffylde hende og bellage hendes titlige Ded. Hun befad 
Styrke og Sjelsſtoörhed og hendes Krgjerrighed drev hende 
til at medvirke til Fedrenelondets Hæver, Man har i Maris 
1306 udgivet en Samling af hendes Breve i fo ſmage Bind. 

| | ||| 
|| 

Chatelet, Grand Chatelet, var i Paris det Tribunat, 
fom afgjorde, Civil:, Politte: og Triminelſager. Staden og 
Prevoté Paris flod under ſamme. Det faa kaldte ſtore Cha- 

ftelet fjager i den Deel af Staden, ſom kaldes la ville, hvor» 
(imod det lille, Petit Chatelet, fom tjente til Fengſel, ligger 
(i den Deel, ſom kaldes Puniversité. 

Chatoulle, Falder man blandt mere Fyrſtens Privat 
ſcaſſe, hvori Staten ingen Andeel har; deraf Chatoulgodſer, 
Patrimonialgodfer,' de ſom Fyrſten beſidder ſom Privatmand 

log har erholdt ved. Arv, Kjabeec. Diſſe beſtyres fædvanligs 
viis ei af Kammeret, men af egne Embedsmænd, | 

| 

Chatterton (Thomas), en engelſt Skribent, der ved 
Synderlipheder erhvgrvede fig en Art Beromthed, var født 

11752 i Sriſtol af fattige Forældre, "Hans Coner flumrede 
i hang Barndom, øg hans Lærere erFiærede ham for uduelig 
til at lære noget. Han funde endnu ikke læfe, da en gammel 
Muſikbog faldt ham i Hænderne, hvis Characteer vakte hans 
Nysgierrighed: for aft erfnre denne Bogs Indhold lærte han 
at læfe og fra dette Hieblik brev han Studexingerne med faa > 
meget Held fom hans Stilling og uſtadige Characteer tillode 
ham. Saaledes erholdt han uden at forftaae Franſt eller 
Lafin en betydelig, Mengde Kundſkaber, ſom hans Selvtil- 

lid dog anfio3 alt” for heit. I fit 8de Aar traadte han i 
Fattigſkolen i Colſton, hvor Cen af Lærerne yndede Poeſien 
og meddelte fine Difciple ſamme Tilbsielighed Aue gjorde 
og deklamerede Vers; fun Eh. taug og ſtjulte unter Skin 
af Tungfind ſin Aands Anftrængelfer, Hans forſte Vært 
var en Gatire paa en Methodiſt, ſom af Intereſſe havde 
forladt fin Sekt. Han ſtreb den i en Alder af 122 Aar og i 
denne Henſeende er den mærfværdig, Fra denne Tid var 
hans Smag og hans Kald afgiort. Hans Tunafind gik over 
i en Munterhed, fuld af Ubeſkedenhed og Forfængetighed ; 



240 Ba É 

han dromte fun om Roes, Formue c3' Udøbdelighed, Han "| 
læfte meget og fandt ifær Smag i'Oldfager og gammeldags 
udtryk. Han correſponderede i flige udtryk med Cen af ſine— 
Skolekammerater. Hans Aand vendte fig tidligt til Satis 
ren, ba hans naturlige Stolthed fandt fig allevegne fornærs 
met. Ifit 14de Xar forlod Chatterton Skolen og blev Ebris 
ver hos en Procurator i Brifol. FTilfælgig var hang Fader 1" 
Fommen 1 Beſiddelſe af en Mængde gamle Pergamenter fra "| 
det 15de Aarhundred, og diffe brugte hang Enke, da te | 
vare uden Verdie, i Huusholbningen. Chatterton bemægti-= " 
gede fig famme, underføgte bem med Begjerlighed, og ertlæ- 
rede med Henrykkelſe, at han havde opdaget en Skat. Gands 
fynlig fattede han dengang Ideen til vet Bedragerie, hvoraf 
han ventede fin Lykke. Han fEaffede fig Ortbøger i ale fit 7 
KXæbrenelande gamle Dialecter, og, da man 1768 høitideligs 
holdt Fuldførelfen af Broen i Briftol, udgav han bengeug 
16 Aar gammel en af ef.gammelt Haandſtrivt tagen Beſtei— 
velle over Munkene, ſom førfte Gang gif øver ben gamle Broe 
og lod denne Beffrivelfe trykke i Stadens Tidende. Forſt 
paa gjenfagne Sporgsmaal, hvorledes han var kommen til 
venne Efterretning, erilrrede han, af han eiede adft:llige 
koſtbare gamle HaandfErifter af ef gammelt Kirkearchtw. 
Dan var alerede enig med ſig felv' hvad Brug han vilde 
gjøre af diffe foregivne Skatte. Alerede i et Aar havde han 
beſcjeftiget fig med at forfatte Værker, fom han tillagde abſtil— 
lige gamle Digtere, ifær Rowley. Den Lethed, hvormed han 
bedvog te af Briſtols Antiquarer, fom han forelagde nogle 
af kam filv forfærdigede Manuſcripter, og den Opſigt ſom 
nogle af hang i periodiſte Blade meddeelte Stykker vakte, be— 
fræftede ham i hang aab og hans EÆrgjerrighed. I Folelſen 
af fit ſande Talent (ſom fun var geraadet paa Xfveiec) plei— 
ebe han et fige: Gud har givet Menneſkene Arme, lange nok 
til at'naae Alt; man maatte fun gjøre fig Umage for at fl 
ſtrekke dem ud. Imidlertid var hans Stilling i Briftor fi 
bleven ham utaalelig, Han ſtrev til Walpote, fortalte ham 
om fine litteraire Opdagelſer, hoslagde en Prøve, og, da 1 
Walpole fvarede høfligt, fremfatte han ham i et andet Brev ER 
fin Stilling og bad om en Xnfætfelfe, ber tillod ham at følge 
fin Tilboielighed til Poeſien. Walpole håvde imidlertid "i 
opdaget at det tilfendte Digt var uægte, meddeelte Chatters 
ton frimodig fine Tvivl og afflog enhver Anmodning, Dette 
opbragte Chatterton meget. Utilfreds med Verden, truede rt” 
han. flere Gange at ville tage Livet af fig felv, fif fin Afſkeed 
af Procuratoren og gik til London... Paa Sporgsmaalet, 
hvoraf han vilde leve, -var Svaret: af mine liferaire Talenter, ” 
vil tet ikke lykkes, bliver Jeg Præft hos Methodifterne; en 
Piſtol bliver min ſidſte Tilflugt. — Den gode Modtagelſe, 
han fandt hos Boghandlerne, gab ham nyt aab, pan 

— 

— — 
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krev for flere Glade i Oppoſitionspartiets Aand, bog uden 
it, fee fine Fordentninger om 2Cre og Rigdom optyldte, 
iden at tabe Modet haabede han at bevirke en Reeolution 
g holdt fig for beſemt til, fom han pleiede aft ſige, at indfætte 
|tationen igjen i fine Rettigheder. Bed denne Tid døbe hang 
fortrintigfte Velynder Lordmajor Bechford. Hans Stilling 
lev værre, faa faa ogſaa hang Nsdvendigheder vare; og 
kjondt hun ofte frivillig indſtrenkede fig til Band og Brød, 
manglede felv dette ham ei fjeldent. Hvad han erhvervede 
ved fit Arbeid anvendte han deels til Foraringer for fin 
Moder og Søfter, ſom han ſtedſe aabnede de meeft glimrende 
tkfigter, deels paa offentlige Forlyſtelſesſteder, ſom han 
vefløgte under et Slags Skin af Velſtand. Endelig efterat 
han Intet havde nydt i flere Dage, forgav han fig med 
Arſenik 1770 endnu ikke 18: Aar gammel. Hans Bærfer 
idbredede fig med  Hiftorien om hans ulyifelige Død De 
nerkeligſte af bem ere de under Rowleys og adſtillige andre 
(Digteres Navne udgivne Potſier, ſom han forfattede i en 
Ulder af 15 Aar, Man finder deri en kraftig og glimrende 
Phantafie, en lykkelig Spfindelſe og felv byd Følelfe, " Af de 
Digte, han lod udgage i fit Navn, ere hans Satirer ke bedſte. 
(hans  profaiffe Afhandlinger ere behagelige og pikante. 
Man har flere Gange udgivet hans Verker ſamlede: de udkom 
803 i tre Octavbind. ; i : j 

Chaucer (Geoffrey), var født i London 1328. Efter 
Moglé var han en Kjebmands Søn, efter andre af adelig 
perfomft. Han ſtuderede i Cambridge og Oxford; paa førfte 
Øted gjorde han fig i fit 18de War bekjendt ved et Digt, 
Rjevligbedns Hof, der ældfte man har i bet engelffe Sprog. 
Efterat han paa Reiſer havde forøget fine alerede betydelige 
Runtffaber og i nogen Tid ſtuderet Jura, begav han fig kjed 
jeraf til Hoffet og blev Page hos Edvard 3die, Han flod £ 
tor Wndeft hos denne Konger men fornemmelig hos hans 
Søn Zohan af Gand, Hertug af Lancaſter. Han ægtede 
Philippa Swynford, en Soſter fil Hertugens Elſtede, og 
venne Forbindelfe befæftede ham i Hertugens Yndeft, paa 
yvis Anbefaling han erholdt vigtige Embeder. Han begav 
ig ſom Geſandt til Genua, ved hvilken Leilighed han beføgte 
Vetrarca, og fiden ſom Commiffarius til Carl den ste af 
Frankerig for at fornye Vaabenſtilſtanden og underhandte om 
nm Formæling mellem Richard, Prinds af Wales og Kongens 
Datter, hvilken dog ei kom iſtand. Chauter ledfagede Edvard 
il Frankerig ved det frugtesloſe Foretadende, ſom endtes med 
Ophevelſen af Beleiringen far Rheims. Som en Silbæns 
jer af Hertugen af Lancafter antog han med Iver, Wictefs 
Meninger og traadde fom det lader endog i nøie Forbindelſe 
ned denne Kjætter, Han fortfatte nu fine peetife Urbeider 

"i 
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ag forfattede Troilus og Eresfiba, Rygtets Huus og flere 
Værker, hvori han efterlignede deels Boccag, deels andre” | 
mintre berømte Digtere, Sfær ſynes han at have øft af 
Troubadourernes Verker, fem han meget yndede og hvoraf 
han bragte en Mængde franfe Ord i fit Sprog. Diſſe 
Poefier bære Præget af den flette Smag, fom dengang her⸗ 
fede i hele Europa, hvorvel man ei kan miskjende Sandhe⸗ 
den i Characteermalerierne og Ømbed i Folelſerne. Ridardt 
2dens Thronbeſtigelſe 1377 fyntes at maatte blive gunſtig 
for Chaucer, da en ærgjerrig Fyrſte fom Hertugen af Lan— 
cafter lettelig erholder Indfiydelfe paa en ung og mindre. 
duelig Konge; men Hertugens Intriguer gjorde fam for— 
hadt for Ridard eg hans Hengivenhed til Wiclefs Lere 
gjorde ham forhadt for Folket, hvorved hans Tilhængere 
Stilling daglig blev betenkeligere. Chaucer var desuden 
almindelig bekjendt fom en perſonlig Ben af Wiclef, Da! 
nu Wicleffiterne 1382 trods Geiſtlighedens Modſtand, vilde 
have en Lordmajor i London valgt af bereg Partie, og hers 
øver udbrød Uroligheder, hvorpaa fulgte heftige Forfolgelſer, 
flygtede Chaucer fil Hennegau, hvor han levede temmelig mf 
roligt. Han beholdt fine Indkomſter, men, da han ved fine "I 
Agenters Troloshed blev uden Hjelp, og faae fig nødt til hems] 
melig at vende tilbage til England, blev han opdaget Bl; 
og. heftet. Kun ved adſtillige for hans Partie ſtadelige 
Opdagelſer kunde han erholde Tilgivelfe og Frihed, bertu⸗ 
gen af Lancaſter havde imidlertid ægtet Peter den gruſom— 
mes Datter og derfor ſtilt fig fra Catharina Swyn⸗ 
ford, hvorved Chaucer ogfaa berøvedeg denne Støtte, fom é Il, 
den yderfte Mød, men erholdt nogen Underftøttelfe fra Hof kk 
fet, ſom han forlod for at beſtjeftige fig med litteraire Arbeie 
der, Chaucers Tilftand forbedredes, da Hertugen af — 
cafter kom tilbage fra Spanien og medbragte betydelige Sums 
mer derfra; hvilfe han anvendte for igjen at bringe fit Par⸗ 
tie i Veiret. Da hang anden Gemalinde var død ægtede han i 
Catharina Swynford og lod de forhen med hende avlede 
Børn legitimere. Chaucer, fom var faa nær i Slagtſkab 
med dem, ſaae Hoffets Gunſt fornyes, og erholdt fom det I 
ſynes endog fit Embede igjen. Han tabte intet ved Hertu⸗ 
gens Død, thi Fort efter paafulgte den Revolution, hvorved ” 
Sertugens Søn Henrik 4de befteeg Thronen, Dog fynes han” 
dengang gandføfe at have truffet fig tilbage fra Hoffet og | 
levede i Rolighed paa fit Slot i Dunnington, hvor man endnu 
længe vifte den Eeg, i hvis Skygge han pleiede at fidde og | M 
fom førte Navn af ham. Her forfattede han det berømtefte | y 
af fine Verker Canterbury - Tales, i ſamme Smag ſom É 
Boccazes Dekameron, verſificerte. De udmærke fig ved "fy, 
ftor Mangfoldighed og tiltræffende Livlighed, men ere egente | fr, 
lig et ufuldendet Værk, Ligeledes hav Chaucer førft gjort ig; 
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Brug af Ridderſkabet i Poefien, Hang Fortælling Sir 
Topas er i famme Smag fom Don Quixote. Han bøde 
1400. Hans Wærter ere udfomne i London 1721 i Folio, 
De have undre forældede Poeſiers Skjebne, de roſes meget, 
nen leſes lidet, 

Chauffée(Pievrre, Claude-Nivelle de la), Medlem 
if Akademie -francoife, var født 1692 i Paris. Han fattede 
idlig Tilbsgielighed til Videnſkaberne. Dog var han 40 Aar 
jammel da han begyndte at arbeide, for Theatret. Hans 
rfte Stykke La fausse Antipathie erholdt temmeligt Bifald 
g angav hvilket Slags Skueſpil, Forfatteren burde lægge fig 
fter. SÉuefpillerinden Quinault troede i en ſelſktabelig Farce 
it finde Spiren til et meget rørende Stykke, og foreflog 
hauffse Udarbeidelſen deraf, ſom Voltaire havde afflaaet. 
a Chauffde forfattede heraf Le préjugé a la mode, hvilket 
lev en Triumph for. Forfatteren, hvorvel Intriguen mang; 
er Kraft og Gandfynlighed og Charactererne ei ere noie 
egnede, ; Færre Mangler, men udenfvivl og færre Sfjøn= 
eder har hans Ecole des Amis, La Chauſſée troede ogſaa 
t kunne hæve fig til Tragoedien og ſtrev Maximien, 
vilken Øjenftand alerede Th. Corneille havde bearbeidet. Men 
ar lader Skribenten alt for meget at ønffe i Henſeende 
il Kraft og Colorit. Sit næfte Stykke, Melanide, udgav han 
den Mavns det blev optaget over Forventning vel. fans 
icole des meres øg Gouvernante, ſom fulgfe detpaa, fandt 
Forſtningen noget mindre Bifald; men de have fiden naaet 
n ubmærket Hæder og gives endnu hyppigt, Har døde 1754. 
Boltaire figer om ham, han var een af de Førfte efter dem, 
om have Genie, 

Chauſſeer, i vidtløftig Forſtanb, kaldes alle i Midten 
phoiede, paa begge Gider med Grave forfynede 28 til 36 
fod brede Landevéie; de mage være aulegde af blot Jord 
[ler Ford øg Stene. J mere indffrænfet Forftand Falder 
an kun faadunne Veie Chauſſeer, hvis Grundlag beftaaer 
f ftore Stene, der holdes fammen ved Giderne med Mure; 
fabningerne mellem Grundſtenene udfyldes med mindre Stene 
g grovt Gruus, ſom ſtampes faft; de anlægges ophøjede i 
Midten med fønderflagne Stene, ere forfynede med Grave 
g Fodftier veb Siderne. Chauſſeerne ere en gammel Opfin— 
elſe; og Oldtiden vifer og endnu Verker af dette Slags, 
vorover vi mage forbauſes. Herodot beſtriver en Kongevei i 
Jerften, der førte fra Sardes til Reſidenſen Suſa, næften 
50 Mile lang, og overalt forfynet med kongelige Hvilehuſe 
g de ſtjsnneſte Herberger. Levningerne af de romerſte Veie, 
om anlagdes i uhyre Mængde og Størrelfe, ofte 1200 Mile 
giennem hele Riget, igjennem Bjerge — Dele med 
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ualmindelig Faftheb, overgaae al Forvenkning. Men ſiden for 
ſsmte man en faa nyttig Indretning gandſke, og i de nyere 
Tider ſynes de nederlandſte Veie at have været de førfte, ſom 
mor forvandlede til GChauſſeer. Derpae anfagde man Chaus— 
eer i Frankerig, England og Tydſtland. Den fortrinligfte 
Subrefhing ved Chauſſeer bar man i England. 

Chaux (la) de fonde, ef Meierie i Grevſkabet Valangin 
med en Flekke af ſamme Navn. Den lange Dal er uſktikket 
til Agerbrug, men velhavende ved fin Qvægavi og Oſthan— 
del. Meeſt mærkværdig ev denne Dal ſaavelſom hosliggende 
2oche ved fin Uhrfabrikakion og Kniplingsarbeide, Bed 
Slutningen af forrige Xarhunbdred beløb Indbyggernes Antal 
fig til 3000 Menneſter, hvoriblandt 400 Ufrmagere og 600 
Kniplingsarbeidere. Foruden Penduluhre forferdiges her 
aarlig 40,000 Guld» og Solv⸗Lommeuhre. 

Chemie. Med dette Ravn, hvis Ctymologie er tvivl⸗ 
” fom, betegne vi den Videnſtab, fom lærer os at kjende Lege⸗ 
mernes Natur eller rettere den Virkning, ſom deres vaſent— 
lige Beſtanddele gjenfidig udøve, Nogle have kaldet den 
Phrotechnie (Ildkunſt), Ehryſopoie, Argyropoie (Guld: og 
Gølvtilberedning), Andre Phyſik i indſtrenket Forſtand 25. 
Det ſidſte Navn ſynes at tilkomme den med mere Ret end 
noget andet. De Menneſker, ſom fandt paa Midler at 
ſmelte Metallerne, at forene og forme dem, de Læger, ſom 
adſkilte Planteſtofferne og erkjendte deres Eiendomlighed, 
vare be førfte Chemiker. Men iſtedet for at følge en tydes 
lig, methodiſe, philoſophiſt, fra det Bekjendte til det Ube⸗ 
kjendte gagende Jagttagelſe, lod man fig lede vils ved aſtrologiſte 
Drømmerier, ved Fabelen om de Viſes Steen og hundrede 
daarlige Hypotheſer, fom gjorde et mørkt Chaos af Chemien. 
Indtil 1650 finder man i Chemiens Hiſtorie Fun nogle færs 
deles Facta vat anmerke. Rhaſes, Roger Baeco, 
Arnaud de Villeneuve, Baſilius Valentin, 
Paracelſus, Agricola o. fl. nærmede fig noget ten 
Kunſt af erperimentere. De have iagttaget adftillige Egen— 
aber ved Metallerne, de have udfundet adſtillige Syrer; de 
have. opfundet af tilberede Opium, Jalappe, renſe Alkalier. 
Glauber udmærkede fig ved Omhyggelighed i fine Under: 
føgelfer, opdagede det efter ham kaldte Glauberfalt m. m. 
Stahl lagde førfø Grunden fil. en regelmæsfig Videnſtab, 
hvilten dag beroebe pan en Forudfætning, fom fenere Jagtta— 
gelfer have ferkaſtet. Han antog i Legemerne et antændeligt 
Grundftof, fom de brændbare Legemer tabte ved Forbrændingen 
og fom de igjen kunde erholde af mere brændbare Legemer end 
de felv vare, Har kaldte dette Grundſtof Phlogiſton. Men 
ser dette Phlogiſtens Natur vare Chemikerne gandſte 
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uvidende, Boerhave, fom antog Stahls Syſtem, bidrog 
meget til at udbrede det: han ſtabte faa at fige den. philoſo— 
vhijfe Chemie og berigede den med en Mengde Experimenter 
over Flfem; Lyſets Varme ꝛc. Blad, Vrieftley, Ca 
vendifdg og Lavoiſier omſtodte Stahls Theorie og bleve 
Skabere af den ſaakaldte pnenmeriffe Chemie, hvis hiſto—⸗ 
riffe Deel Fourcroy fuldſtendigſt har fremſtillet i fin 
Philosophie chemique øg ſit Systeme du  econnaissances 
cheniiques, ””" Gaafnart' man havde "lært at. Fjende. den 
atmofphæriffe Lufts Gammenfætning, .faae man, af de 
brændbare Legemer, i det de brændte i Bersrelſe med Luften, 
iſtedet for at tabe een af deres Grundſtoffe, bemagtigede fig 
en” Beftanddeel af Luften eg derved tiltoge i Bægt, Man 
Faldte henne Beftanddeel Oxygen (Suurſtof), fordi den, 
naar der er i Dverflødighed i de brændbare Legemer, forvand⸗ 
ler adſeillige af dem til Syrer. Oxygenet traadde nu iffedet 
for Phlogiſton, men ſpillede em modſat Role; og Theorien 
om Suurſtoffet forklarede de flefte Phoenomener fom man 
hidtil ei Eundé finde Rede i. "Men, hvad der paa Engang 
bragfe Lys og "Sammenhæng i Chemien, var den 1787 
antage nye-Stomencilatur, fom indpvæger Hukommelſen alle 

- enfelte Data: med overordentlig Lethed, da alle Legemernes 
Navne udtrykke enten bereg Oprindelſe eller! deres Hoved? 
beſtaffenhed. Tolv eller femten Ord ſtrakte til at abe et 
methodiſt Sprog, der ei indeholder en eneſte uegentlig Be— 
nævnelfe, og ſom ved Forandring af Endeſtavelſen i nogle 
Navne, angive den Forandring, ſom Legemerne lide i deres 
Korbindelfe, : Lavoifier, Fourcroy, Guyton de Mordeau og 
Berthollet "ere Opfindere af denne lykkelige Forandring. — 
Chemien har to Midler til at lære at fjende Legemernes ind⸗ 
vortes Natur, Analyſis og Syntheſis (Opløsning og 
Sammenſetning). Ved hiin adſtilles Beſtanddelene af en 
ſammenſat Subſtants, ved denne forbindes igjen de adftildte 
Beſtanddele. Diſſe Midler beroe paa den muligſt fuldſtæn— 
dige Kundſtab om de. tvende Kræfter, der fætter alle Natur⸗ 
legemer i Bevegelſe, nemlig Tiltrekken og Fraftøden. Lige— 
ſom Chemien er uadffillelig fra Phyſiken, er den det ogfag 
fra Naturhiſtorien. Hiftorien om et Legeme er nødvendig 
til dets Analyfe. Dfte er den føimple Betragtning af de 
udvortes Former, Farve, Tyngde 2. nok fil ved Analogie 

- af lede til de chemiſke Egenſtaber. Fer af lette Chemiens 
vidtløftige Studium, betragter man den under forføjellige 
Synspunkter. De Løve, hvorpaa Phoenomenerne grunde fig, 
danne den ſaakaldte philoſophiſte Chemie, der betragter hvad 
man forftaaer ved Aggregations- eller Coheſions- og ved 
Compoſitions⸗-Slæœgtſkab; den forklarer Opløsningen, Mæte 
telfen, Opbrusningen, Chryftållifationen, Smeltningen, Reu— 
traliſationen. Den chemiſte Proces viſer og, at Slegtſtab 
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fan yttre fig 1) mellem to ſimple Subſtantſer, 2) mellem et 
enkelt fimpelt og et, ſammenſat Legeme, 3) mellem ſammen⸗ 
fatte Legemer. I det den antager den Ørundfætning, at et 
Legeme ei har ſamme ForvandtfÉab til ale andre, angiver 
den de Love, ſom beſtemme Balgflægtfkaberne og de modifice— 
rede Aarſager, ſom Cohæfion, Maſſe, Uopløfelighed, Elaſtici— 
fer, Temperatur. Den bedømmer Slagtſtabets Kraft, lærer 
at fo Legemer ei virke paa hinanden, naar ei get af dem eller 
Begge ere flydende, af Legemerne ſelb i Opløénings Tilſtand, 
fun virke paa hinanden i umærfelig Fraftand, at to Legemer, 
fom ci have noget mærkeligt Glægt£ab til hinanden, forene 
fig ved et tredie; endelig af Legemernes charocteriſtiſte Egen» 
Skaber forftyrres bed Foreningen og at de ſammenſatte Legemer 
vife nye Egenſkaber. 3 der den philoſophiſke Chemie gaaer 
ud fra diſſe Grundfætninger til at underſsge be enkelte Lege=, 
mer, betragter den Lyſets, Varmeſtoffets og Electricitetens 
Virkning, de enkelte og ſammenſatte brendbare Legemers, 
euftens og Bandets Natur, Syrernes Dannelſe og deres 
Oplesning, de ſaltagtige Grundſtoffers Natur og Egenſtaber, 
deres Forbindelſe med Syrerne, Metallernes Forkalkning og 
Oplosning, Vegetabiliernes Dannelſe og Natur, de animaliſtke 
Sammenfætningers Egenſtaber og endelig de organiſke Stof— 
fes af fig ſelv følgende Forſtyrring. Denne Kreds gjennem— 
løber Chemiens Philoſophie, naar ben indſtranker fig til det 
Almindelige, Efter den Anvendelſe, ſom gjøres af dette 
Almindelige, deler Chemien fig i 7 eller 3 Grene. Stu⸗ 
diummet af de ſtore Phoenomener, fom man iagttager i Ats 
mofphæven og fom man Ejender under Savn af Meteorer, 
udgjørden meteorologiſte Chemie. Den forklarer Skyernes, 
Regnens, Taagens, Sneens, Haglens Dannelfe, Luftens 
Hygrometer», Barometer: og Thermometertilſtand, Nordlyſet, 
Meteorſtenene og overhovedet alf hvad der foregaaer chemiſk 
over vor Jordkugle. Geologiſt Chemie fan man falde den, 
ſom fpecielt ſtuderer Naturens ſtore Combinationer, hvorved 
Vulkaner, Metalminer, Steenkul, Vaſalt, Mineralvande, 
hine uhyre Salt- og Kalkmaſſer, Salpetren paa Indus's 
Bund, Natrum i Wgyptens Søer, Borar i Thibets Søer 
ere fremkomne. GChemikeren fom Geolog føger at forklare 
Aarſagerne til de partielle Overſpommelſer, Jordſtjelv, 
Vandets FormindfÉelfe paa Jordkloden, Climaets Indflydelſe 
paa Dyrenes og Planternes Farve, paa Blomſternes Lugt og 
Frugternes Smag. Wed diffe almindelige Jagttagelſer behøs 
ver han ifær phyfiffe Kundffaber. J fin Anvendelſe paa 
Naturhiſtorien inddeles Ghemien fom den. Man har derfor 
Mineralrigets Chemie, fom indbefatter Metallurgien og Pro⸗ 
berekunſten og beſtjeftiger ſig med Underſogelſen af alle uort» 
ganiſke Subftanfer, Stene, Salte, Metaller, Jordharzer og 
Vande; Planterigets Chemie, ſom analyferer Planterne og 
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deres umibdelbare Produkter, og Dyrerigets Chemie, ſom 
anvendes påa alle af døde eller levende Dyr kommende Sub— 
ſtanſer. Den fibfte deles igjen i den phyſiologiſte Chemie, 
fom betragter de i de animalſke Subftanfer ved Livskraften 
bevirkede Forandringer 3 ben pathologiſke Chemie, ſom iagt⸗ 
tager de ved Sygdomme eller organiſte BVeſtadigelſer foraars 
fagede Forandringer, i den therapeutiſte eller pharmacologiſte 
Ehemie, ſom analyferer be fimple Lægemidler, Midlerne til 
at kjende dem;  Sundhebslærens Chemie, ſom beſtjeftiger 
fig med Midlerne til at indrette Bærelferne overeensſtem⸗ 

. mende med Sundheden, analyſere Luften, man der aander, 
forekomme Epidemier, anvife ſunde Neringsmidler ꝛc. Che— 
mien kan ogfaa anvendes i Oekonomien og Kunſterne; ſaa⸗ 
ledes anvende vi den ved Tilberedelſer af Spiſe og Drikke, 
ved Indretningen af Ovne og ved Brendes Beſparelſe ꝛc. 
J Kunfterne ev Chemien endnu vigtigere, Den lærer Tilbes 
redelſen af Glas, Stentøi, Emaille og Porcellainmalerie, 
Farverie, Deſtilleerkunſft, Garverie, Salpeterſyderie, For— 
gyldning, Stoben, Syrers Tilberedelſe, Sukkerraffinaderie 
og uendelig meget mere. Endelig fan Chemien ogſaa anven= 
des for Retten ved Forgiftelſer, Mynt- og Skriftforfalſt⸗ 
ninger 26. 

Chemnitz, en betydelig Fabrikſtad i den erzgebirgiffe 
Kreds i Kongeriget Sachſen, ved en Flod af ſamme Navn; 
Der et langt derfra falder i i Mulde. Huſenes Antal er om— 
trent 1000 og Indbyggernes 10,000, Blandt dem ere 750 
Meſtre med 500 Svende i Cattun-, Barchent⸗, BVomuld-, 
Dreil⸗, Piquee- og Huearbeider; 500 Meſtre og ligeſaa mange 
Svende i &Strømpevæven, neſten ligefaa mange i Strømpes 
ſtrikken, Hvilke tilfammen levere 140 Slags; et. betydeligt 
Antal Cattun- og Callico⸗Trykkerier, der Tevere Arbeider, 
fom nærme fig de Engelſke. Her findes ſtore Oplag af Bom: 
uldsvarer og Spindemaſtiner, ber ligeledes ere indrettede 
paa Engelſt. De Blege, ſom ſandſynligen ere indrettede i 
Begyndelſen af det 1450 Aarhundred, bidrage endnu mere til 
at fremme Handelen, ſom ved Frankfurter og Leipziger Meg: 
fer drives med langtfraliggende Lande. I Nabobjergene gives 
fortreffelige Steenbrud, faavelfom ogfaa Calcedonier, Cars 
necler, Agater og Topaſer. J Chemnitz findes videre et 
Lyceum. 

Chénier (Marie Joſeph de), var født 1764 i Con⸗ 
ftantinopel, hvor hang Fader, der har gjort fig befjendt ved 
fortræffelige Værker om Maurerne, Marocco og det otto— 
mannifte Rige, var Generalconſul. Han kom tidlig til 
Paris, hvor han ſik Underviisning og gik derpaa ind i Mili— 
tairetaten. Siden tog han fin Afſteed og vendte tilbage til 
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Paris for gandſtke at opofre fig Lifteraturen, Hans førfte 
Tragoedie fandt intet Bifald.  KForft efter tre Aar traadde 
han frem med den anden, Charles TX; fom af Nogle fættes 
ved Siten af den franffe Skuepladſes Mefterværfer, af 
Andre regnes til de ubetydelige Stykker, men fan tjene tilat 
viſe ben da herſktende Smag. Ved at fmigre Folkets Liden— 
Faber, erholdt Chénier ſnart en ſtor Popularitet. Han 
braante flere Tragoebier paa Theatret, hyilke ſtylde deres 
Lyt: Forfatterens Beſtrebelſer at lægge fine Perfoner det 

herſkende Parties Sprog i Munden, Han ſkrev Henri VIII, 
la mort de Calas, Cajus Gracchus, fom fylder Tiesom⸗ 
Ftændighederne fit Bifald. Sort derpaa traadde Chénier i 
Condentet og var her af de heftigſte Demokraters Mening. 
J Aarene 1793 og 93 gav han Fénelon og Timaléen; begge 
med meget Bifald, men det fidfte blev forbudt af Velfærtss 
commisfionen, ſom lod borttage og dpbraende alle Afſtriv⸗ 
terne. Demoiſelle Veſtris reddede imidlertid en Afſtrift, hvor⸗ 
efter Stykket blev trykt 1794. Flere Aar efter ſtrev han 
Eyrus, ſom faldt igjennem. Hans følgende dramatiſte 
Arbeider bleve hverken opførte celler trykkede. Chénier har 
Skjenheder faavelfom Feil, der ere ham eiendomlige; man 
Fan et nægte. ham et Talent af fjeldent Omfang. Pan 

. utmærker fig iſer i Satiren, fun iagttog han et altid Maas 
dehold nok Desuden har han forføgt fig i næften ale Digs 
fearter, Fre firfte Aar af fit Liv beffjeftigede han fig med. 
en Hiſtorie af ben franſke Litteratur. De Taler, han holdt 
1805 og 2397 i Utbænæum i Paris indeholde Sprogets, de 
forſtjellige Digtearters og den profaiffe Stiils Hiſtorie ind= 
til Frants 1fte, Mercure de France for 1310 indeholder tø 
Xorelæsninger, den ene over Fabliaux, den anden over de 
gamle franſke Romaner. Desuden havde Chénier foretaget 
fig en Characteriſtik over de fortrinligſte Produkter i den 
fronſke Literatur fra 1738 til 1808, Han forelæfte en Ana⸗ 
Infe af dette Verk i Statsraadet 1808. Han dode i Begyn⸗ 
delſen af 1811. 

Cherbourg, en Stad og Havn i Normandiet ved 
Ganalen, nu i Departem, Manche, har over 18,000 Indb. 
Havnen er af Naturen flet,  Dæmningerne, Basfinet og 
Sluſerne, ſom man indrettede efter Belidors Udkaſt, bleve 
forffyrrede af Englenderne, da de 1758 indtage Cherbourg. 
Under Ludvig 16de gjordes 1785 ftore Anſtalter til at ſette 
Havnen i en. bedre Tilſtand. Revolutionen afbrød vel Arbei— 
det, men det fuldførtes under Napoleons Regjering 1813, 
faa af Havnen nu er iſtand til at Modtage de ftørfte Krigs— 
flaader. 

Cheribon, et Landffab paa Sen Sava, D. for Ba⸗ 
tavia. Det regjereg af tre Fyrfter, ſom vare fuldkommen 
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fuldkommen afhængige af Hollænderne sg et turde handle 
med nøgen uden dem. Staden Cheribon ligger ved en lille 
Flod, ikke langt fra Søen; den har henved 25,000 Indbe og 
driver betydelig Handel med Indigo, Caffe, Riis. Bomuld 

"og Gutter, Nær ved Staden er en hollanbfe Foſtning Be: 
ſcherning J den nyere Tid er der dreven megen Handel med 
Eheribon-Caffe, fom er noget lyfere end den fædvanlige, 

Cherſon, en rusſiſtk Fæfining og Hava ved den veſtlige 
Bredde af Dniper, i Gouvernementet Nicalaiew. Staden 
ev anlagt 1778 og har naaet en betydelig Velſtand. Den 
blev befolket af alle Slags Colonifter og havde inden Io Aar 

en Folkemengde af 15.000 Menneſter. 1787 beføgte Catha- 
tina 2den eg Joſeph 2den Gtaden og der anſattes her en 
oſterrigſt Conſul. Fordum laae en. berømt Handelsſtad af 
dette Navn paa Sydveſtſpidſen af den tauriſke Halvoe, men 
den gik gandſke til- Grunde i det 14de Aarhundred og der 
findes nu fun betydelige Ruiner af den, iſer ſtore Vandleb⸗ 
ninger. 

Cherſoneſus, kaldtes fordum adfillige Halboer og 
Forbjerge. Merſt bekjendte vare: 1) det cimbriſte Cher— 
ſones (Chersonesus Cimbrica), den Halvøe, der indbefatter 
Jylland Schleswig og Holffeen; 2) der tauriſke Cherſones 
(Ch. Taurica eller magna), den af det forte og aſowſke Hav 
dannede Halvøe (nu Crimm) ,” et meget frugtbart og ftærkt 
handlende Landz og 3) der thraciſte Cherſones (Ch Thra- 
cica, ogſaa blot Chersonesus), den nuværende. Galvse ved 
Dardanellerne. 

Cherubim (Cherub i Sing.), Navnet paa viſſe Engle 
i den hellige Skrift. Cherubim ſaavelſom Seraphim ere blot 
bibelſte Udtryk. Det forſte betyder ſom Ynglinge, det 
andet. ſom Fibflammer; Malere og Billedhuggere 
pleie at afbilde Cherubim ſom Bornehoveder med Vinger. 

Cherubini (Luigi), født i Florents 1764, Cen af 
de genialefte Compofiteurer, med Rette agtet af alle, her for— 
ſtaae at bedømme den hoitidelige Muſik. Han var en Difcie 
pel af Serti og fatte 1782 i fit 18de Aar en Opera i Livorno 
(Adriano in Siria) i Muſik, men den vav de der værende 
Kunſtkjendere for færd. Vedre forſtod man Sam i Mantua, 
hvor han 'componerede Alessandro nell Indie eg i Turin, 
hvor man opførte fans Ifigenia- in Aulide smed udeelt 
Bifald. ” Han blev derpaa kaldet "til Paris, hvor han erbver— 
vede fig et. ffort Navn, . fornemmelig ved bang Opera les 
deux journées (de to Dage). Hvad der endnu forheter hans 
Fortjeneſter, er hans flere Beſtedenhed. Xar 1805 blev han 

— 
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faldet til Wien for at rive en Opera for Hoftheatret. Denne 
Opera, Fanifka, blev givet 1806 og blev fom Kunſtneren ſelv, 
modtaget med det. meeſt levende Bifald. 

Cheruſter, kaldtes bet betydeligſte tydffe Folk blandt 
Sftævonerne. Man maae ftjelne imellem Cheruſkerne ſom 
Folk og ſom Folkeforbund. De cheruſtiſke Folk boede paa 
begge Gider af Harzbjergene mellem den fydveftlige Deel 
af Thuͤringerſtoven, hvor Catterne vure deres Maboer, og 
Saale. Landets fødlige Side gjennemdrog Druſus paa fit 
Tilhagetog fra Saale til Rhin; men igjennem den nordlige 
Deel trængte han fra det Paderbornſke over Weſeren til 
Elben. Aller ſynes åt have dannet &rændfen for Cheru— 

ſkterne mod Nord og Øft. Desuden beſad Cherufkerne noget 
Land paa den veftlige Side af Weſeren. — Cheruffernes 
Folkeforbund udbredede fig endnu videre; det omfattede alt 
Landet mellem Weſer, Rhin og Lippe, fom beboedes af Cat» 
tuarier, Tubanter, Anſibarier, Dulguinier, Marſer, Chaz 
maver 26. Romerne bleve førft bekjendte med Cheruſterne 
10 Aar før Chr., da Drufus trængte frem til Weſeren, men 

” af Mangel paa Levnetsmidler igjen maatte vende tilbages 
Det følgende Aar drog han paa Nordſiden af Harzen midt 
igjennem Cberufferneg Land fra Weferen til Elben, Den— 
gang vifte Cherufkerne ſig lidet frygtelige, traadde endog Aar 
7 i Venſkab med Romerne og toge hyppigt Krigstjenefte hos 
dem. Men, da Varus vilde paalægge bem Skatter og under—⸗ 
Lafte bem romerſke Love, -opfom en almindelig Sammenſver⸗ 
gelfe mob Romerne, for hoilken Cheruſkeren German eller Xrz 
minius flod i Spidſen. Varus lokkedes ved Liftind i Teuto— 
burger» SÉoven og hang Gær ødelagdes efter tre Dages 
Kamp. Ya bleve Cherufferne Tydfflands førfte Nation og 
Maalet for alle Romernes Angreb. Germanicus, fom havde 
flaget Marſer og Celter, drog imod Cheruſterne, hvis An— 
førere Segeſt og Arminius vare i Krig med hverandre. 
Segeſt, ſom beleiredeg af Arminius kaldte Germanicus til 
Hielp, ſom ogſaa befriede ham, men efter flere frugtes— 
løfe Feldttøg mod CherufÉerne, trak fig tilbage, Cheru— 
ſkerne vare blevne meget mægtige ved de fidfte Fordele; de 
bleve det endnit mere ved Forbindelfen med Longobarder og 
Semnoner, ſom vare affaldne fra Markomannernes Forbunds 
Herover opkom en blodig Krig imellem Markomannerne under 
Marbod og Cheruſkerne under Arminius. Arminius feirede, 
men efter hans Mord udbrød indvortes Uroligheder, Man 
overgav Italicus, den fidfte Green af Arminius's Familie, 
HGerrehømmet, men fordrev fam igjen, Longobarderne inda 
fatte ham paa nye og førte en long forbærvelig Krig mod 
Cheruſkterne, ſom berovede bereg Bundsforvandte, benfank i 
Afmagt og indſtrenkedes til Egnen mellem Saale og Syd⸗ 
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fiden af Harzen indtil dej i det tredie Aarhundred med alle 
dereg forrige Bundsforvandte indtraadde i det frankiſte For 
bund. 

Cheſter, et Grevſkab paa Nordveſtkanten af England 
ved Wales, har 192,000 Indb., meget Steen: og Kildeſalt, 

fortræffelige Molleſtene og ypperlige Ofte, Hovedſtaden af 
famme Mavn er Sadet for en Biſtop, der ſtager under Er— 
kebiſpen af VYork og har omtrent 15,000 Indb. Den er 
meget gammel, fom man troer opbygget af Romerne og om— 
giver af Mure, den enefte £evning af den ældgamle 
Befeſtningskunſt England. Gaderne og Huſenes Bygas 
ningsmaade er gandſke egen, Havnen var ti ældre Tider 
berømt, men forfaltt, da Floden Den fyldte den lidt efter 
lidt meb Sand. I nyere Fider er der indretter en Canal, 
hvorved ſtore Skibe fættes iftand til at komme til Kaiernye. 
Cheſters Handel gaaer meeft paa Friland og paa Kyſterne. Her 
er et ſtort Marked for irlandſte Lerreder. De øvrige Udfør= 
ſelsartikler ere: Oſt, Blye, Galmei, Kobberplader, ſtobte 
Jernvarer, iſer Kanoner fra Bersham. Maae og forarbeidede 
Artikler af forſtjelligt Slags gaae herfra til Itland Leder— 
handſker udgjøre en Green af Cheſters Fabrikveſen. Fra 
Irland indføres foruden Lerreder ogfaa Huder, Talg, Fjer; 
fra Portugal megen Viin og fra London Materialvare. 
Skibsbygning drives her med Fordeel. 

Chefterfield (Philip Dormer Stanhope, Greve 
af), utmærket ſom Statsmand, Taler og Sfribent, var 
ført 1694 i London. Efter forſt at have ftuderet hjemme, gik 
han til Univerfitetet i Cambridge. I Aaret 1714 forlød 
han England for at bereife Europa. Paa denne Reife fors 
nemmelig i Paris erhvervede han fig hiin Fiinhed i Tone og 
Opforſel, der faa meget udmæerkede ham; dog blev han et 
frie for Ungdoms Ubeſindigheder. Efter Georg den førftes 
Thronbeſtigelſe, kaldte General Stanhope, der beſad Kors 
gens hele Fortrolighed, fin Slægtning titbage og ſtaffede ham 
Plads ſom Kammerjunker hos Prindfen af Wales. Flakken 
St. Germain i Grevſkabet Cornwallis valgte ham til Repræe 
fentant i det førfte Parlament, der holdtes under denne Konge 
uagtet han ei havde naget den -af' Loven beſtemte Alder. 
Den Løbebane, han betraadde, kunde bedſt udvikle bans Ta— 
Ienter og Characteer. Hang høiefte Beftræbelfe var nu at 
udmærke fig ved Veltalenhed; fom han felv fortæller, drømte 
han Dag, og Nat om hvad han vilde fige i Forfamlingen 
og alerede ved Glutningen af den førfe Maaned holdt han 
en Tale, ved hvilfen Tilhørerne ligefaa meget forbauſedes 
over hang Tankers Kraft, fom de henryktes ved Foredragets 
Ynde og Lethed. Dafea i Overkufet, Hvori han traadde 
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efter fin Faders Død, udmærkede han fig paa ſamme Maade 
ved flere Leitigheder; 3728 aabnede føg en nye Bane for hang 
Xrgjerrighed. Han gif ſom Geſandt til Holland og det 
lykkedes ham aft redde Churfyrſtendommet for be Krigsulyk⸗ 
Fer, hvormed det truedes. Til Belonning erholdt han Hofes 
baandgordenen og Plads ſom Overhuushofmejfter hos Georg 
2den. Efterat han 1732 var faldet tilbage fra Holland og 
anten Gang med ſamme Held var ſendt derhen, blev han 
ttbnævnt til Vicckonge i Friland, hvorfra han vendte tilbage 
for at modtage en Statsſekreteers Poſt. Men hang Reiſer 
og Arbeider havde ſaaledes ſpekket hans Sundhed, ar han 
beftuttede at trætte fig tilbage fra Forretninger og hellige 
fit øvrige Liv Studeringer og Venſktab. Faa Menneſker 
havde gjennemløbet en mere glimrende Bane ellev været mere 
favoriferet af Naturen og Lykken. Hvad der fom Taler 
manglede ham i Originalitet, I'd og Dybſindighes, erſtatte—⸗ 
de hun ved Ynde og fund Demmekraft. Han var en duslig 
Underhandler og i den Tid han forvaltede Irland, vifte han 
megen Færdighed i at lede Mennefker og føre fine Forret— 
ninger. Gom Skribent har han viift fig i forffiellige moral⸗ 
fee, kritiſte og fpøgefulde Smaaarbeider, i Parlamentstaler 
og fornemmelig i en Samling af Breve til fin Son. De 
udmærte fig ved en med Behagelighed forenet Grundighed, 
ved en nøiagtig Kundffab om Europas Sæder, Skikke og 
politiffe Zilftand, Men den Moral han  fremfætter i diſſe 
Breve, fan ei forſpares, og man forbaufeg over aft en Fader 
Tan give fin Søn flige Leveregler. Mod Slutningen af ſit 
Liv blev Cheſterfield døv, hvortil endnu flere Legemslidelſer 
ſtodte. Han døde 1773, 79 Xar gammel, Han fod i fore 
trolige Forhold med Pope, Swift, Bolingbroke og andre 
udmærkede Lærde, ogfaa med Dr. Samuel Johnſen, der kaldte 
ham en ſtjen Aand mellem Lorderne og en Ford mellem de 
kjonne Xander'; der fagde om hans Breve at de lærte en 
Efjøges Moral og en Dandſemeſters Seder. Maty udkaſter 
følgende SGillede af ham: ”Ingen af hans Samtidige. ligner 
ham i Mangfoldighed af. Zalenter, glimrende Forſtand, 
Fiinhed i Seder og behagelig Underholdning. Paa engang 
Verdensmand og Forretningsmand maatte hans Fornøielfer 
albrig ſtandſe hang Forretninger. Hans Veltalenhed havde 
en uendelig tillokkende Characteer. J fit offentlige Liv var 
han redelig, faft, ſamvittighedsfuld, i, fit Privatliv aaben og 
elfkværdig.” 

Chiabrera (Gabriel), en berømt italien Digter, 
født i det Genueſiſke 1552.. Han havtemiftet fin Fader før 
han blev født og blev opdragen hos en Onkel i Rom fra fit 
9de Yar, Sygdom ſtandſede hans begyndte, Stuberinger; 
Hans Onkel fendte ham til Fefuitercollegiet, hvor han kom 

-” 
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fig og lagde fig med Iver efter Videnſtaberne. fans Om: 
gang med Muret, Paulus Manucius, &perøni og anbre 
lærde Mænd, var" til ſtor Fordeel for ham. Gfrer fin 
Onkels Død traadde han i Tjeneſte hos Cardinal Cornaro, 
men han maatte efter faa Har forlade famme, da den 

Hevn, hån havde faget før en ham tilføiet Fornærmelfe, et 
tililcd ham af blive i Nom. Han vendte tilbage til ſit 
Fæbreneland, men et lignende Tilfælde nødte ham til ogſaa 
paa nogle Maaneder at forføie fig herfra, indtil Sagen var 
forligt.” Han giftede fig en Alder af næften 5o Aar. Hans 
i Rom af Metten inddragne Formue, blev Ham nu tilbages 
givet, fan han befandt fig vel i uafhængige, dog middelmaa— 
dige Lykkesomſtæendigheder. Sund paa Sjel og Legeme 
naaede han en hoi Alder. Hans poetiſke Genie havde forſt 
fildigt udviklet ſig. Forſt efterat han var kommen tilbage 
fil Mom, begyndte han at læfe Digterne med Opmærffombed, 
Græferne, og blandt dem Pindar, tiltrak ham meeſt. Af 
Beundring for ten Sidſte opkom £yft til at efterligne ham, 
SDvereengftemmende med dette Menſter, ſtabte han en Diates 
att, ſom var forſtjellig fra alle andre italienſte Lyriker. Det 
lytkedes fam ikke mindredat efterligne Anakreons aandrige 
Naivetet og Ynte, Hans Canzonetter have ligeſaa megen 
Lethed og Elegans, form hans fiore Canzoni Hoihede Hang 
Rygte udbredede fig fnart over hele Italien; ban beføgte 
ſammes Hovedſteeder, men opholdt fig fun i Florents og 
Genua.” Flere italienfe Fyrſter overefte ham med Xorærino 

ger, Udmerkelſe og Hederstegn. Han døde i Savona 17637, 
Han var fædvanlig eftertenkſom og adſpredt, dog glad med 
fine Venner, Naar ham vilbe tilkjendegive, at en Sag var 
fortræffelig, ſagde han: ”Det'er græſft Poeſie.“ Han ſagde 
ogſaa i Eyøg: ”Poefien er ſkabt til Menneſkenes Held, men 
Digterne til deres Plage.” Meer end 50 Aar var Digtekun— 
ſten hans eneſte Beſtjeftigelſe. Aldrig har nogen Digter 
felevet mere eller i mere forſtjellige Slags. Dog ere hang 
Iyriffe Digte den ſande Grundrold fer hans Hæder: de have: 
med Mette fraffet ham Mavn af den italienſte Pindar. Han 
har desuden ſtrevet cen Mængde epiſte, dramatiſke, bukdliſke 
og andre Digte. 

Chiari (Pietro), en beremt comiſk Digter og Roman» 
fÉriver, var født i Brefcia i Begyndelſen af det 18de Aars 
hundred. Han traadde ind i den geiftlige Stand, men be— 
ſtjeftigede fig alene med; Bidenfaberne, Under Titel af Here 
tugen af Modenas Hofpoet, nedſatte han fig i Venedig og 
bragte i 10 eller 12 Aar ei mindre end 60 Comedier par 
Theatret. Chiori var Goldonis Medbeiler, oa hvig mam 
ken troe hang Fortale, fandt hang Stykker ligeſag meget 
Bifald ſom Goldonis, Hang verſificerte Sthkker ſylde 1e 
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Bind; te i Proſa 4. Chiari manglede ei Opfindelfe eller 
kunſtig Behandling af Stoffet, men bars Stiil er uden Kraft 
og, Liv, hans Dialog uden Sandhed og falder hvert Dieblik 
fil Affectation eller Mathed. Han ffrev 4 Tragoedier, men 
de bleve faa ugunftigt optagne, at han holdt op dermed, J 
fin Alder gik han igjen til Breſcia, hvor han døde i en høi 
Alder 1787 eller 1788. Nogle af hang Romaner ere ret 
gode, dog afhandle de i det Hele udetydelige Gjenftande og 
røbe intet Bekjendſtab med det menneſtelige Hjerte. 

Chiffre, en hemmelig Skrift, fom bruges fortrinlig 
af diplomatiſte Agenter, Geſandter og Conſuler til deres 
Hoffer og igjen af Hofferne til dem, Chiffrere, rive met 
hemmelige Characterer, 

Chili, en Provinds i Sydamerika fom tilhører Spanien, 
er et høift behageligt og frugtbart Land, der nyder et næften 
uafbrudt Foraar. Dog ere Jordſtjelv der meget hyppige, 
men tabe Endeel af deres Radſler derved, at man forudfeer 
dem, Plante: og Dyreriget ſtjenker den rigeſte Overflodig— 
hed, fom Oranger, Cancel, Korn, Vicuna, Guanaco, Heſte, 
Slvæg, Faar, Condorer, Papegoier, Colibrig, Skildpadder, 
Fifteoddere, Oſters ꝛc. Bjergværferne levere Guld, Sølv, 
Jern, Blye, Quikſolv, Aluun, Salmiak, Salpeter, Salt, 
Svovl, Farøejord, Wdelſtene 26. Landet har 14 Vulkaner 
og deles i St. Jago og Conception. Diego Al: 
mag ro begyndte dette Lands Erobring. Efter hans Død 
fornyede Pedro de Valdivia Angrebet, og det hele 
Land langs Kyften blev lidt efter lidt underkaſtet Spaniens 
Herredbømme; han opbyggede Hovedſtaden St. Jago og paa 
en anden Expedition 1550 Staden Concepfion ved Havet. 
Chili ſtrekker fig fra Peru fil henimod tet magellanſte 
Stræde, mellem 24 og 45? S. Br. og adffilles fra Paraguay 
ved ſtore Orkener. Spanierne eie Kyfterne omtrent 20 Mile 
i Bredde og 4 til 500 Mile i Længde. Det indre Bjerg= 
land, Arauco, Puelche og Tucapel er ftedfe med Held fore 
fvaret af fine tappre Indbyggere imod Spanierne. Indtil 
1770 varede Krigen med Araukernes Toqui. De beffytte 
fig fra denne Tid ved Fæfininger for at hindre Foreningen 
mellem de betvungne Indianer og de frie, Diſſe frie Indianer 
dele fig i 3 Nationer, Araucanerne mellem Floderne 
Biobio og Valdivia, Cunchi langs Havet og Huilichi 
deels paa Sletterne Ø. for Cunchi, deels imellem Anderne. 
Indbyggerne i den ſpanſte Deel ere deels Indfodte, ſom 
udgjøre en egen Nation, deels Guropæer og Afrikaner. — 
Fra Ghili adſtkilles Oſtchili cller Gujo, hørende til Ticekon⸗ 
geriget La Plata "ved Anderne. Hovedſtaden deri er St, 
Suan de Fontera, 



Chi 255 

Chiligfter Falder man dem, fom antage, at Chriſtus 
engang igjen vil komme til Jorden og regjere tufende Aar 
øver fine Tilbedere. De grunde deres Mening paa et Sted 
i Johannes Aabenbaring. Nogle af bem paaftaae,- at 
dette Rige blot ſtal være aandeligt, andre foreftille fig en 
verdslig Stat. Adffillige antage endog at de nuværende 
Riger fEulde gane under og det fufendaarige Rige forſt bes 
gynde ved en nye Sfabelfe. Spor fil Chiliagmas finder 
man alerede i Chriſtenhedens førfte Aarhundreder. 

Chimære, et fabelagtigt Uhyre med et Løvehoved, 
Gjedekrop, Dragehale og et ildfprubende Gab. Det øde-z 
lagde Lydiens Marker og blev overvundet af Bellerophon 
(fee denne). Dets Skikkelſe beſtrive Digterne forftjelligt, 
dog altid ſom en monſtros Gammenfætning af de meeſt silis 
geartede Dele, Derfor betyder Chimare en Uting, et unatur⸗ 
ligt Fofter af Phantaſien. 

Chimboraſſo, det hoieſte Bjerg iblandt Cordilleras 
de log Andes og fom man har troet paa hele Jorden, nem— 
lig omtrent 20,000 Parifer Fod over Havets Overflade. 

Ching. Forſt efterat Vaſco de Gama havte fundet 
Søeveien til Indien, blev China nærmere bekjendt for Euro— 
pæerne ved Portugiſer. Siden fylde vi Misfionairerne, 
ogle Gefandtere og Handlende de utilſtrekkelige Kundſtaber, 

bi have om dette Land. — Keiſerne af Dynaftiet Maͤntſchu 
have udvidet deres Magt over en ſtor Deel af Nabolandene; 
paa denne Maade ere Ruſſerne blevne Chineſernes Raboer. 
Grendſen beſtemmes tildeels ved Retningen af de altaifte, 
ſaianiſte og daurifge Bjerge; dog have Ruſſerne trængt frem 
over diſſe indtil Amurflodens redder. Soen Palcati, 
Bjergene Alak og Belur adffille mod V. det chineſiſke Rige 
fra Kirgiſer, Usbeker og andre uafhængige Tatarer. Mod 
.og S. V. firæffer Chinas Herredomme fig over en ſtor 

Deel af Thibet. De ſmaae Lande Serinagur, Nepoul og 
andre, ſamt Garrowbjergene adſtille her de chineſiſte Beſid— 
delfer fra Indien, Langs mod Ø. ſtoder det birmanniffe Rige 
til den chineſiſte Provinds Wu -nan. Rigerne Laos og Tun— 
Tin begrændfe China mod S. og ere det maaſtkee ſtatſtyldige. 
Fra Tunkins Grændfer til Amurflodens Udløb beſtylles Chi⸗ 
nag Kyfter 650 Mile af det øftlige Ocean, Sydlig findes 
Havbugten ved Tunkin og bet dhinefiffe Hav; Canalen ved, 
Formoſa adffiller Øen af dette Stavn fra det fafte Land; det 
blage Hav findes mellem China og Øerne Lienkieu; det gule 
Hav mellem China og Korea. Fladeindholdet af hele det 
chineſiſte Rige regnes til 160,000 Mile (andre 202,90), 
hvoraf det egentlige China bar 80,000 med 150 Millionen 
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Indbyggere. Det egentlige China har ingen naturlig 
Grendſe. Den ſtore Muur adffier det nordlig fra Mongo— 
lernes Land; vefllig adfeilles det ved politiſte Grendſer fra 
Kalmukker, Hoho-nor og Sifaner, mod &. har bet ſamme 
Grændfer fom 5% dinefijte Rige. Efter Macartney er det 
deelt i fslgenbe Provineſer: Pe⸗-tſcheli, Kjang-nan, 
Ki-ang-ſi, Tſche-kjang, Fo⸗kjen, Hou-quang, fo> nen, 
Schanu—tong, Schan-fi, Schen-ſi, Se⸗ſchuen, Quang— 
tong, Quang⸗ſi, Yu-nan, Koeit⸗ſchen. — Chineſerne 
kalde deres Land felv Tſchon-kue, Jordens Middelpunkt, hos 
Araberne hedder bet Sin, hos Perſerne Tſchin. — Chinas 
phyſiſte Geographie er mindre intereſſant end man ſtulde 
vente af et faa ſtort Land. Der findes fo ſtore Bjergljeder, 
en ſydoſtlig, den anden nordveſtlig. Provindſen Schan-tong 
er en bjergig Halvøe, og dens Bjerge, ſom indeholde Kul: 
miner, udgjere en fra Chinas øvrige Bjerge adſtildt Gruppe. 
De ſtärſte Sletter findes i Previndſen Kjang-nan mellem de 
ftore Floder Ho⸗ang-ho og Jan-tſe-kjang. Hiin, ven gule 
lod, ubfpringer fra fo Soer i Hohonor-Kalmukkernes Land, 
denne, den blaae Flod, har fit Ubfpring N. for Thibet ved 
Orkenen Cobi. Begge løber hurtig ned fra Mellemaſiens 
Hoiber, og hver af dem møder en Bjergrælfe, fem noder 
dem til aft tage en lang Omvei, Hoangsho mod Norden 
va Jangetſe-kjang mod S$., høorpaa be igjen nærme 
fig hinanden og løbe ud i en Afſtand af 40 Mile fra hinanden. 
Desuden ere der Fuen-ho, Honi-ho og Hoay-ho, ſom falde 
i den btage Flod, Yalon-kjang, ſom gjennemtøber 125 Mile, 
Wen«Tjang, Ka» Ejang og Yuen-kjang, ſom umiddelbar for— 
ene fig med den gule Flod, og Yuen og Yon, fom ved to Søer 
førerne fig med den blaae Flod. Floden Hoan-kjang løber ud 
i Hevbugten ved Canton og Pay-ho i Havbuaten ved Peking. 
Diffe Floder ere forbundne ved talrige Canaler og af ſtor 
Sigtighed for ben indenlandſte Handel. - Den vigtigfte af 
diſſe Canaler, er den 300 Mile lange Keiſercanal, ſom næften 
gaaer fra Pekin til Ganton, China er ogſaa rig paa Inds 

føer, iſer Provindſen Hou⸗-quang, hvis Navn hentyder der— 
paa, Climatet maas i et Land af faa ſtor udftræfning være 
meget forſtjelligt. I det fydlige China, nær ved Vendekred⸗ 
fon, herſker en ſterk Hede, fom dog formildes ved de periovis 
fe Vindes Indflydelfe. De nordlige og offlige Egne ere ulige 
Foldere end de under ſamme Bredde liggende Lande i Europa, 
hvortil Grunden maae føges i den højere Beliggenhed, i den 
med Salveter fyldte Jordbund, og endefig i den Snee, ſom 
den ſtorſte Deel af Aaret bedakker Aſiens Centralbjerge. 
Agerdyrkningen i China er i en blomſtrende Tilſtand og fams 
mes Hovedgjenftand er Niis. I be alt for Folde eller aft for 
tørre nordveſtlige Cane avler man iftedet derfor pvede. San 
dyrker ogſaa Karfofler, Roer, Bønner og fornemmelig et 
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Slags Hvidkaal. Det brugbare Land dyrkes uafbrudt. Selv 
de ſteileſte Bjerge ere gjorde tilgjængelige og vandes paa en 
kunſtig Maade. " Agerdyrkernes Boliger ligge ei ſamlede i 
Byer, men adfpredte, hvilfet ogfaa bidrager meget til Ager— 
dyrkningens Fremme. Fruentimmetne opklakke Silkeorme 
og ſpinde Bomuld, de beſtjeftige fig og med at ferfærbige 
Toier; thi Fruentimmerne ere Landets enefte Zævire. Als 
mindelig befjendt er den Agtelſe og Hæder, den djinefiffe 
Regjering viſer Agerdyrkningen. Aartig den 15de Dag i 
den førfte Maaned finder en ſtor Hoitidelighed Sted, Kei— 
feren begiver ſig med de kongelige Prindſer og de høie Ems 
bedsmænd hen fil den beftemte Mark, het kaſter han fig ned 
og berører 9 Gange Jorden med fin Pande for at tilbede 
Tien, Himmelens Gud; han fremfiger med hoi Stemme en 
Bon, hvori han anraaber det høiefte Bæfen om Velſignelſe 
for fig og fit help Folks Arbeid.  Dernæft ofrer ban ſom 
Rigets Upperftepræft en Tyr til Himmelen. Medens Offe— 
ret lægges paa Alteret, bringer man Keiſeren en Ploug, 
hvorfor er fpændt et par prægtig ſmykkede Over. Han .af-z 
lægger derpaa fit kongelige Ømytfe, fager Plougſtjerten fat, 
og pløjer nogle Furer lsagé Ageren. Det ſamme gjore 
efter ham be fornemſte Mandariner. Feſten endes med Udde— 
ling af Penge. og Toi iblandt Landboerne. Paa famme 
Maade kommer Keiferen igjen en anden Gang for at udſtroe 
Gæben. J Rigets Provindſer udføre BVicekongerne pag 
ſamme Maade denne Ceremoniée. — Chineferme have mange 
Frugttræer, men gjore Fun lidet for deres Forædling De 
Fjende Intet til Podning. Ribe, Hinder og felp Oliven 
ſtulle ste ubekjendte i China. Men Naturen har givet Lan—⸗ 
det angre Rigdomme, ſom ere det egne. Dertil hører frems 
for alt Theeplanten, ſom ſtaffer Chineſerne umaadelige Fors 
dele, Camphertraet, Aloe, Bambusroret, Sukkerroret, In» 
digoplanten, Bemuldsplanten, Rhabarbarroden 2c, Af 
Huusdyr have Chineſerne de ſamme ſom Europæerne og 
Desuden Kamelen. Af vilde Dyr findes der Elephanter, 
Rhinoceros, Tigre, Moſchusdyr, forſtjellige Abearter, 
Giorte, Bildfviin, Ræve 2c, China har Overflodighed af 
tamme Fugle, ifær Ender. Adſtillige Arter udmærke fig ved 
meget glimrende Fiedre. Blandt Inſecterne er Silkeormen 
af Vigtighed og almindelig udbredt. Ehinas Sølvbjerge 
verker give meget, men man arbeider lidet i dem: Guld 
faacs meeft af Gundet i Floderne i Provindſerne Se >» tødjuen 
og Yu z nan, . Men man præger hverfen Mynter af Guld 
— En for Chineſerne egen metalliſt Subſtants er 
Toutenague, hvoraf de forferdige Kar og deslige; Nogle 
holde bet for en meget reen Zink, Andre for en kunſtig 
Blaͤnding ” Videre har China et eget Slags Kobber, meget 
Quikſolv i Pusnan, Arſenik, men mindre Blye eg Tine 

R 

En 
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Af koſtbare Stene Har det Lapis Lazuli, Sofpis, Bſergchry⸗ 
ſtal, Magnet, forſtjellige Marmorarter, af Jordarterne er der 
Porcelainjord sm, m. — China indbefatter 1572 Etæber, 
2796 Templer, 3153 Broer 0. ſ. v. Blandt Gtæderne ere 
de vigtigfte og Curopæérne meeſt bekjendte: Peking, pos 
vedſtaden i hele Riget, Canton og Ranfing. — Saavel 
Anſigtstreek ſom Hjerneffallens Dannelſe bevife Chineſernes 
mongoliſke Herkomſt, dog har et Ophold i fiere Aarhundreder 
i et mildt Clima ogſaa formildet Anſigtstrækkenes characteri— 
ftifge Kiendetegn. En Chineſerinde anſeer fig for ſmuk, 
naar hun har fmaae Sine, moget tykke Læber, glat fort Haar 
og vet fmaae Fødder, Diſſe fane &e derved, at de fra Barn⸗ 
dommen af ſammenbindes og hindres i Værten. Hos Mænd 
giver Fedme, ſom Tegn paa et ledigt Liv, Fordring paa 
Anſeelſe. Mavre Menneſter anſees for talentløfe, De Kors 
nemme lade Neglene paa Fingrene vore; Haar og Skjeg farve 

de fort. Betragte vi Ghineferne fra den moralſke Side, finde 
vi at de have et. ſlaviſt, induſtrioſt og handlende Folks Dy⸗ 

der og Laſter. Regjeringsformen er uindſtrenket monarkiſt, 
bog kunne Mandarinerne og Tribunalerne gjøre Keiſeren 
underdanige Modforeſtillinger. Keiſeren kalder ſig Himmelens 
helligede Son, Jordens eneſte Beſtyrer og fit Folks Fader, 
Man bringer hans Billede og hans Throne Offre; hans Per» 
fon tilbedes, man falder ned for ham. Offentlig viſer Keis 
feren fig aldrig uden med 2000 Lictorer, ſom bære Lænter, 
Sprev og andre Redſkaber, ſom daracteriferer den øfterland= 
Se. Deſpotismus. Ni Claſſer Embedsmend, fom vi falde 
Mandariner, beſtyre de forfjellige Civil: oa Militairembeders 
Chineſernes Love kunne charactetiſeres i to Ord: de ere gsde 
Politieforordninger, ledſagede af gode moralffe Lærdommes | 

- Be tilftaae Keiſeren og Mandarinerne en uindſkrenket Magt 
over Folket, der er vant til at betragte Lydighed mod Fores 
ſatte fom fin forſte Pligt. Utallige Ceremonier erindre hvert 
Spieblif om, Forffjel i Stand. Med Henfyn til Aandsuddan⸗ 
nelſen, hav Rationen i lang Tid ftaaet paa ſamme Zring | 
deri er decig den alle Aftater egne Kjerlighed til det Gamle 
Skyld, deels Mangel paa Forbindelfe med andre Folk og 
SMangel paa Ideernes Meddelelfe. Denne hindres endnu 
mere ved deres Skrift, der ei fom ver er Bogſtav- eller 
Stavelſeſkrift, men Characteerſkrift. Sproget beſtager af over 
80,000 Characterer og det er alerede et langt Studium af | 
lære af Fjende de gangbareſte af dem. Det djinefiffe Sprog 
beſtager for ef europeiſt Øre fun af 350 Cenftavelfes - Ord 
men Chineſerne ſtjelne ved fine Nuanceringer i Udtalen em | 
ulige ftørre Mængde, Ordfoiningen er meget ufulbfommen | 
og formedelſt dens Korthed og Cimpelhed ei uden Mørke, S 
Gammenligning med Europa fiaaer China paa et lavt Trim 
i Bidenffaberne; dog ere Chineſernes hiſtoriſke og philofos 
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phiſkte Værker af Vigtighed og Fun blind Partiſkhed Fan 
nedfætte dem, Det mechaniſke Talent have be uddannet i en 
høi Grad; deres Induſtrie i at tilberede ZFøier, Porcelain, 
Lak og deslige ev beundringsværdig og fan fun ſammenlignes 
med deres Canal- og Haveanleg, Bjerge Jevnen om lignende 
Arbeider, ſom de have udført, Flere af vore vigtigſte Opfin— 
delfer gienfinde vi hos bem. De havde trykte Bøger før vi og 
indſkare Charactererne i Zrætavler, hvilten Maade endnu er 
brugelig hos dem. Magnetnaalen Ejendte og brugte de liges 
ledes før vi; desuagtet bleve de langt: tilbage i Skibsfarten, 
da de Fun flet forftane Skibsbypygningen. I bet Hele har 
man vel gjort for meget af Chinas Mindesmærker; dog ere 
nogle af deres Landeveie, af deres Buebroer, af deres pyra— 
midalſke Taarne, men-ifær den fore Muur at beundre, 
Denne løber over høje Bjerge og dybe Dale, fra Provindſen 
Schan-ſi til Hoang-hay eller fil det gule Hav i en Længde 
af 450 Mile, Tiden den blev bygget er uüubekſendt, men dens 
Henſigt var at tjene til Beſkyttelſe imod Tatarerne, — Chi— 
neſerne holde fig næften gandſke fra ſterke Drikke, derimod er 
Brugen af Thee almindelig.“ Deres Hovedſpiſe ér Riise 
Fleerkonerie er de Store og Mandarinerne tilladt, Keiſeren 
holder et talrigt Serail. Qvindernes Tilſtand er Slaverie. 
Chineſerne viſe bereg Forfædre en ſerdeles, neſten guddomme— 
lig, Tilbedelſe; de høitideligholde til deres Erindring egne 
Fefte paa deres Grave. Chinas oprindelige Religion ſynes 
at have været en Green af Schamantjeneſten, hvis Princip 
er Tilbedelſen af Stjerner og andre Naturgjenſtande. Denne 
gamle Religion er gandſke udryddet ved nyere Secter. Blandt 

diſſe ere de vigtigſte Con-fu-tſees (Confucius) og Lao-kjuns 
eler Tao⸗tſes. Folket bekjender fig for Storſtedelen til den 
fra Indien komne Fos Meligion. (See Confucius og Fo). 
Keiſeren og Mantſchu Tatarerne bekjende fig til Dalai Lamas 
Religion. — Chineſernes udenlandſte Handel ſtager ikke i 
Forhold fil Rigete Omfang og Rigdom. J Aaret 1806 
udførtes 45 Mill, Pund Thee, 16 Mil. Pund Sukker, 21,000 
Stykker Nankin, 3 Mil. Pund Toutenaque, videre Kobber, 
Borax, lun, Quikſelv, Porcellgain, lakerede Varer, Caneel, 
Rhabarbar, Moſchus og andre Apothekervarer. 122 Skibe, 
hvoriblandt 80 engelffe, 30 ameritanfée og 3 danſte indtoge 
diffe Varer." De bragte til China Riis (36 Mil. Pund), 
Bomuld, Klæde og Toier, Glasvarer, Mæve-, Fiſteodder- og 
Beverſtind, Sandeltræe, Arecanodder 20. Handelen med 
Européerne er betroet 12 priveligerede Kjøbmænd, ſom kal— 
des Øamnifter og have en uhyre Fordeel. Angivelſen af 
Chineſernes Krigsmagt er meget forſkjellig: Nogle anfætte 
den til 13 Million, Andre til 1,800;000 og 9999 Skibe; 
Upartiffe anflaae den til 5 til 600,060 Mand regulære Trop⸗ 
per og I Million Nomader uden Taktik — Obelſe og føl» 

2 
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gelig ei frygtelige For en europeiſt Hær. — Chinas aldſte 
Siſtorie er mørk og fabelagtlg. Efter den regjerede flirte 
millioner Aar Guder, Tieng-Hoang-Schi over China og 
derpaa fabelagtige Kongefamilier, Til Hvilke ſidſte Chineſernes 
Sovgiver Fohi horte; U ti, under hvilken Familie Schu-kings 
Yao begynter, af hvilfen Chineſerne øfe deres ældfte viſtorie. 
Sen denne Bog udholder ei hiſtoriſt Critik. De følgende 
Kongefamilier fra denne førfie morke Periode ere Pia (til 
1767 f. Chr.), Schang (til 1122), Tſcheu (til 253). Som 
Stifter af dette Dynaftie angives almindeligt Wuvang, 
smendfijøndt der ingen Overeensſtemmelſe finder Sted. i Hena 
feenbe til Maaden, han fom paa Ihronen. Efter denne 
Families Thronbeftiaelfe er et ſtort Hul i den chineſiſke His 
Sorie, ſom Chineſernes Annaler opfylde med Navne og 
Aarstal. — Unter bette Dynaſtie indfalder (fra 770 til 320 | 
f. Chr.) Tſcheu⸗-kue eller de Ejæmpende Kongers Periode 92 
mange ſmaae Stater ved Siden af hverandre og fom levede 
i beftandigt Fiendffab, Endelig fremftod af det lille Fyrſte— 
huus Zing en chineſiſk Helt, Schi-hoang-ti, med hvem Fa⸗ 
milien Tatfin (fra 256 til 207) begyndte at herſte over 
China, forenede alle Smaarigerne og udryddede ale Fyrſterne 
ef Stammen Tſcheu. Han opbyggede den ſtore Muur til | 
Beſtyttelſe mod Tatarerne. Men Riget abfplitteves ſtrax 
efter hans Død under hans Son Ulſchi; dog blev det. efter 
io Aars Korløb igjen famlet af Lieupang. Han var Stifter 
af Dynaftiet Hang, ſom regjerede til 220 efter Chr. og deelte 
fig i det veſtlige 03 oſtlige Hang. Fyrſterne af denne Fami—⸗ 
fie gjorde betydelige Erobringer mod Veſten og. toge Deel & 
Mellemaſiens Anliggender. — Religionen Tao-tſee blev hers 
ffende under dem; Isdedommet kom ligeledes til Ching, | 
Lidt efter lidt udartede Fyrſterne, og China blev 220 deelt t 
tre Koͤngeriger, der igjen forenedes af Wu-ti. Han ftiftede | 
Familien I fie (265 — 420), fom Fun frembragte flette Megen» 
tere. Den fidfte, SKong-ti, blev. ftøvt fra Thronen af 
Liohu: Yu, ſom ſtiftede Linien Song (420 — 479) Wed den 
ſtore Folkevandrings Tid opfom i Ghina to Miger, et nord⸗ 
ligt (386) og et fydligt (420), hvilfet ſidſte ogfaa kaldes 
U-tai eller de 5 Familiers. J dette regjerede effer hinanden 
Familierne Song, Tſie, Loang, Tſchie, Gui (til 619). . Det. 
nordlige opfom derved, at Tatarerne Goli erobrede de nord⸗ 
lige Provintfer af China (386 — 337). Her herſtkede 4 af! Familier, fo indenlandſke og to udenlandſte, nemlig Goni 
Stammen Topa, og Heu-tſcheu af Stammen Sienpi. Yan⸗ 
ckies frarev Heu-tſcheu Thronen 581, erobrede Heusleange og 
Tſins Rige og ſtiftede Dynaſtiet Gui, Alerede den anden Keiſer 
af denne Familie, Yang-ti, blev affat 617 af Lejuen, ſom ſtif⸗ 
tede Familien Tans, der holdt fig 300 Aar og havde Siang— 
fu i Søen; fi til Reſidens. Ching blev overmaade mægtigt. 
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under be forſte Keiſere af denne Familie, ffær under Tai— 
tſong iſte, Lijuens lærde Son. Men be følgende Keiſere 
forfaldt til Yppighed eg Uvirkſomhed og lode fig gandſte 
regjere af Gildinger. Derpaa fulgte indvortes Forvirring. 
Den fidfte Keiſer Guaͤti blev afſat af Zfhus men, fom ſtiftede 
Dynaftiet Hehu-leang 907). Flere Dynaftier fulgte i ført 
Tid paa hverandre, nye Uroligheder udbrød og næften hver 
Provinds erholdt æn egen uafhængig Regent. Da valgte 
GhHineferne den værdige Tſchao-Quangein til Keifer, Stif⸗— 
ter af Dynaſtiet Tfiing eller Tſong, hvilket regjerede til 1279. 
Hans førfte Efterfølgere lignede ham, dog leed Riget ved 
Tatarernes Indfald; under Sin-tfong maatte Ghineferne 
betale Tatarerne £eao:tong Skat. Bel ffyrtedes Riget 
Legotong af Miu: dfderne, men diſſe bemægtigede fig det 
hele nordlige China, og Kao-tſong regjerede ſom fÉatffyldig 
over det fydlige China. Chineſerne indgik nu et Forbund 
med Dſchingiskan (1208) imod Niu-dſcherne, ſom vel bleve 
overvundne af Mongolerne, men diſſe vendte nu deres Saa— 
ben imod China og Koblai« Ghan bemægtigete fig Riget efter 
den fidfte Keiſer Ti-pings Død (1279). De chineſiſke Skri— 
henter kalde den mongoliffe Keiſerfamilie Yuen (1279 — 1368) 
og Koblai Chan hedder hos bem Shi: tfu. | Dette var førfte 
Ging at hele China beherſkedes af fremmede Fyrſter. Men 
de dannede fig gandſke efter Chineſernes Skikke og lode Love 
og Religion uforandret. De fleſte Keifere af benne Familie 
vare roesverdige. men efter Timur Chans Død udbrode 
Partier i den keiſerlige Familie. Chineſeren Tſchu greb til 
Vaaben imod den vellyſtige Tokatmur-Chan, ſom flygtede 
til Mongoliet, hvor han døbe 1379. Hans Søn Bifurdar 
tog fif Sæde i den gamle mongoliffe Hovedſtad Caracorum 
og blev Stifter af Riget Kalkas eler det nordlige Muen. Dette 
Rige ſtod ikke længe og efter Tokoz-Timurs Død 1460 blev 
hver Horde uafhængig under fin Chef, Følgen beraf var, 
at de for det mefte bleve Chineſerne underkaſtede. Tſchu, 
en ſimpel Chineſer, men værdig til Thronen, befriede fit 
Folk fra fremmed Herredomme og ſtiftede Oynaſtiet Ming 
(1368. 1644), ſom gav Riget 16, næften alle fortrinlige 
Regenter, Paa Rigets Grendſer boede Tatarerne Niu— 
døde, fom vi mu falde Mantſcheuerne. Under Keiſer Schin⸗ 
tſong 2 indrømmede man dem nogle Boepale i Provindſen 
Lego-tong, og vilde fort derpaa fordrive dem herfra, men 
de fatte fig til Modværge undev bereg Fyrſte Tai-tſu og 
erobrede Leao-tong, hvorpaa Anførerne antoge Keiſertitelen. 
Han fortfatte Krigen mod de chineſifke Keiſere til ſin Ded. 
Derpaa var Rolighed i nogen Tid indtil Li: tidjing vakte 
Dprør i China,. hvorpaa Tſchong-tſching dræbte fig fele 
(1644). " Li=tfdings Modpartie kaldte nu Mantſcheuerne 
til Hjelp; de erobrede Wefing og lidt efter lidt hele Riget, 
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hvis Beherſkere de endnu ere. Tſchun⸗tſchi, et Barn paa 
6 Aar, fuldførte: Chinas Erobring (1647) og ftiftede det, 
nu regjerende Dynaſtie Tſing. Ham fulgte hans Søn Gang: ” 
hi, ter overvandt de egentlige Mongolers Cyan, indtog 
Formoſa og udvidede. endnu mere fit Rige. Han tilftod de 
Chriſtne frie Religionssvelſe. Dem fordrev igjen hang Søn 
Von tſching (1724). Ogfaa hans Son Kien-fong vedblev. at 
forfølge de Chriſtne. Han erobrede Kaſchgar, Jerken, den 
ſtorſte Deel af Soongarernes Land, den nordoſtlige Deel af 
Thibet og Laffa og udvidede fit Riges Grendſer til Indien 
og Bukhariet. J Aaret 1768 blev Han flagen af Birma» 
nerne fra Ava; desuagtet erobrede Chineſerne en Stab i 
Ava 1770 og kom tilbage med Tabet af Halvparten af deres, 
Armée. Heldigere vare Chineſerne imod Bjergbeboerne. 
Kienlong var iøvrigt en lerd, videnffabelig Mand. — Pan 
anlagde et ftort Bibliothek og har felv firevet meget. J. 
hans fidfte Regjeringstid misbrugte hans Miniſter, Soiger— 
føn og Yndling Ho Tſching-ton fin Indflydelfe, Paa Kien> 
long fulgte 1799 hans femtende SonPia-King (Ka-hing) 
Hans Regjering foruvcoliges af indvortes Tviſt, fom ben 
ſpage Keiſer ei formaaer at gjøre Ente paa. De Chriſtne, 
fom han it Førftningen ver gunſtig, have ſelv ved Uforſig— 
tighed hindret deres Fremgang og den chriſtelige Religions 
Udbredelfe er ſtrengt forbuden. 

Chinabark, er Barken af et Træe, ſom vorer i Kon> 
geriget Peru, iſer ved Staden Lora, Barken, fom er det 
vigtigfte af Træet og kaldes Feberbark, peruvianſt Bar, 
Chinabark, afſtalles af Træerne fra Septbr. til Novbr. Dette 
er den Tid da det ei regner i Peru. Bel uddoer det afſtal-⸗ 
lebe Tree, men fra Roden udfØyde nye Spirer. Træet fort— 
plantes og ved Sæd. Paa hvad Maade man førft kom efter 
dette Træeg lægende Kræfter, fan ei med Vished beſtemmes. 
Efter Nogle fkulle Amerikanerne længe før uropæerneg 
Ankomſt have Fjendt Brugen af denne Bark imod Feber. 
Undre berette, at Juſſieu, Condamines, Medreiſende forſt 
har gjort Indbyggerne bekjendte med dette Træes Virknin— 
ger, I Europa blev Chinabarken bekjendt derved at Gora 
regidoren raadede Vicekongen, Greven af Cinchons Gemal— 
inde til Brugen deraf ien Koldfeber. Fra denne Tid uddeelte | 
Grevinden felv Pulveret deraf til de Syge, og man kaldte det 
Grevinde vel Cinchons Pulver eller Grevinde— 
Pulver, Siden overgav hun Jeſuiterne Uddelingen af 
dette Pulver, hvorfor det og kaldes SFefuiterpulver, 
Man ſendte fort derpaa noget til Rom, hvorfra det udbredes 
des over FSuropa. Endelig kom 1460 Greven af Cindon 
med fin Gemalinde tilbage til Spanien, hvorved Chinabar— 
ken blev endnu bedre befjendt, og man begyndte at drive en 



Chi 262 

betydelig Handel dermed. J Peru ſtjelner man mellem fire 
Slags Ehinabark: nemlig en hvid, en guul, en rod, og 
en rynket. Strar i Begyndelſen blandede man alerede den 
ægte Feberbark med mangehaande anbet. Den, man amin: 
delig faacr i Apothekerne er den gule, Den er af forſtjel—⸗ 
lig Godhed. Den bedſte maae et være alt for tyk men ſam— 
menvulet og tung.  Wofiden er ujevn og enten bruun, graa 
eller fortagtig, den indre er caneelfarbet. Naar man tygger 
den er den Bitter, frydret og. fammentræftende. Barkens 
Kraft lader fig udbrage ved hedt og koldt Band, men fæd-= 
vanligen ved Brendeviin og Rhinſkviin. En Blanding af 
Vand og renſet Viinſpiritus er dog det virkſomſte Oplos— 
ningsmiddel. J Kolofeber maae Chinabarken betragtes ſom 
ſpecifiſt Middel, hvorved den er brugt med de bedſte Folger 
øg har givet Tuſende Sundhed og Liv. Hoiſt virkſom ev den 
øg i alle chroniſte Sygdomme, ved Brand, ondartede Kopper, 
Mervefygdomme, ifær hyſteriſte og hypochoöndriße Tilfælde, 
Kighoſte, Stjørbug. Chinabarken ſynes derfor af indtage 
den forſte Plads blandt Legemidlerne og bruges i ſtoe 
Mængde, J Apothekerne har man forffiellige Prapa— 
rater deraf ſom: Extracter, Tincturer, Eſſencer, Pulver, 
Syrup ꝛc. 

Chio, Scio, (de Gamles Chios, nx Saki Adasſi) 
gen af de betydeligſte Der i det græffe Archipelagus, ſom 
mod Oſten ved en ſmal Ganal, Streito di Capo. bianco, 
adſtilles fra Natolien. Den ev 128 italienffe Mile i Om— 
kreds og tæller paa 24 cm Mile omtrent 160,000 Intb., 
meeft Chriſtne. Den er rig paa fortrefeligt Maſtix, Boms 
uld, Zerpentin, Marmor, Pomeranſer, Citroner, Figener, 
øg den under Navn af Chiosviin bekjendte Malbaſier. Ho— 
vedſtaden af ſamme Navn har 30,000 Indb., en Havn fom 
er vanſtelig at komme til, et ſterk Citadel og er Sædet for 
en greſk Erkebiſkop og en romerſt &Giffop, De herværende 
Silkemanufakturer ere meget betydelige, — Mellem denne 
He og det ligeoverfor liggende Tſchesme forefaldt 1770 et 
beromt Soſlag mellem Tyrkerne og Rufferne, i hvilket den 
tyrkiſte Flaade blev opbrændt af Admical Orloff. 

Chiragra kaldes den Gigt, ſom fætter fig i Haand⸗ 
ledene og hindrer deres Bevegelſe. Denne indfinder fig dog 
igjen, naar Sygdommen ei ev indgroet, Men er dette 
Tilfældet og Sygdommen hver Gang den kommer tilbage, 
fætter fig i Haanden og Fingrene, faa betager den lidt efter 
lidt hiin fin Boielighed, gjør Fingrene Grumme, fordreier 
Knoglerne og ſammenhober en kalkagtig Materie omkring 
Generne i Knuder, ſaaledes at Ledemodene blive gandſte 
ſtive. Undertiden bortflyder Endeel af denne Materie 
giennem Saar, der aabne fig paa det Sted. 
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Chirographariſt, hvad der beroer paa haandfkriſt⸗ 
lige Forſikringer. — * 

Chirologie, Fingerſproget, eller den Kunſt at gjøre 
fig forftaaelig meb ænder og Fingre. Den er et wgtigt 
Meddelelſesmiddel for Stumme og Devſtumme. 

Chiromantie, et Ord, ſom kommer af det Græffe 
og betegner den indbildte Kunſt at kunne ſpage af ænder» 
nes Streger. Den roſer fig ef alene, af at kunne forudſige 
sMenneffenes tilkommende Skjebne, men paaftaaer af ben 
guddommelige Viisdom har i ethvert Menneſtes Haand 
tegnet dets Tilbaieligheder, Feil, Dyder 2c. Nogle af Stre— 
gerne have Henſyn til Legemets Conſtitution, andre til 
Sundheden, Livets Varighed og felv Dodemaaden. Man 
finder alerede hos Ariftoteles Spor af Shiromantien. Chi: 
romanterne paaftaae, at deres Kunſt grunder fig pas gud— 
dommelig Beftemmelfe og anføre Sprog af Bibelen til foms - 
mes Befræftelfe: Og det féal være fom et Tegn i bin 
Haand 2c. (2 Mof. B. 13 Cap. 9 V.). Middelalderen uddan— 
nede Chiromantien, hvis Drømmerier endnu ſikke ere gandſte 
glemte, Chiromanterne give hver af Linierne i Haanden 
viſſe Navne og beftemme efter Liniernes Beſtaffenhed Mens 
neſkets Stjebne. Den krumme Linie nederft ved Tommelſin— 
geren falde de Levelinien og beftemme efter dens Beſtaf⸗ 
fenhed Livets Varighed. Denne féal ſtage i umiddelbar For: 
bindelfe med Hjertet, hvorimod den næfte, fom de falde den 
naturlige eller Hovedlinien, ſtal ſtage i Forbindelfe med 
Hjernen. Den tredie ſtore Linie, fom løber nærmeft Fin— 
grene kaldes ten almindelige og tilkjendegiver Legemets 
Kraft åg-hvad der ſkal hænde ſamme. De øvrige mindre 
Linier have ogfaa bereg Benævnelfe og deres forſtjellige 
Betydning. 

Chiron, en Søn af Saturnus og Philyra, ffal være 
født i Theſſalien blandt Centaurerne i Sktikkelſe af en Heſt, 
før derved. at ffuffe den mistænkelige Rhea. Han anfaaes 
hos fine Samtidige for en duelig Læge, Aſtronom og Muſi— 
us. Oafaa Chirurgien gjør man ham til Opfinder af. 
Rygtet nm hans Viisdom gjorde af næften alle den Tids 
Fyrſter overgave ham deres Sonner fil Underviisning og 
blandt hans Diſciple var Wſeulap, Neſtor, Peleus, Theſeus, 
Ulyſſes, Caſtor og Pollux, Wneas, Achilles, Bacchus, 
Jaſon 2c. Man har i Herkulanum fundet et ſtjont Malerie, 
Hvor Centauren Chiron underviſer ben unge Achilles i af 
ſpille paa Lyra. fan ſtal have opnaaet en høi Alder, og 
fordi han af fin Fader havde erholdt Udedelighed, have tdr 
bedet fig Døden af Jupiter, da ban var kjed af Livet, 
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Chirurgie, den Deel af Lagevidenſtabem der. ſom 
Ordets Nedſtammelſe ſiger, beſtager i Forretninger med 
Haanden. Man fan derfor definere den, ſom en Deel af 
Medicinen, der anvender enten ben blotte eller med JInſtru— 
menter bevæbnede Haand til Sundhedens Erholdelfe og 
Sygdommes Cuur. Éhirurgie er egentlig ingen medicinfẽ 
BVibenØab, men fnarere et Hjelpemiddel i Medicinen, Hip— 
pokrates figer: Hvad Lægemidler ei helbrede, helbreder Jerz 
net, hvad Jernet ei helbreder, helbreder Ilden, men hvad 
Jlden ei helbreder er ulægeligt, Forſt naar. de diætetifge og 
pharmacetitiffe Hjelpemidler ere udtemte, tager man fin Til— 

- flugt til Chirucrgien. En Fuldblodig- trues af Slag; en 
chrrurgiſt Operation,” en Jareladning- fan efvende det, 
Samme Operation er det enefte virkſomme Miedel mod Ind— 

voldenes Betæendelſe. Fortyndende Midler vilde ei virke faa 
hurtigt, ſom Farens Nærhed udfordrer. Et Lem gaacr i 
Brand eller knuſes ved en heftig OQvæftning, Det er hmus 
ligt af anvende mebicinffe eller pharmaceutiffe Midler, da 
der intet .£iv mere er, Kun melanifk eller chirurgiſt Hjelp 
kan fætte et Been, der er gaget af Leed, igjen i.Orden. Alle 
de Midler, Chirurgien anvender ere ei alene i og for fig ſelv 
mefaniffe Forretninger, men de ere def og fornemmelig i det 
forefatte Maal. Man fan berfor ſikkert fige, at Cbirurgicn 
ev den mekaniſke Deel af Medicinen. Længe bearbeidede de 
famme Mend Mebicinens hele Marl. Hippokrates's, Ga— 
lenus's, Celſus's, Paulus af Xginas, Albucaſis's og Fleres 
Værker viſe os, at Graker, Romere og Araber tænfte paa at 
adffile Ghirurgien fra Medicinen, De ſtjelnede et mellem 
udvortes og indvortes Syghomme. Men i Xaret 1163 fors 
bød Kirkeforſamlingen i Tours de Geiſtlige, fom tilligemed 
Jøderne dreve Legevidenſkaben i Europa, enhver blodig Ope— 
ration. Chirurgien blev forviiſt fra Univerſiteterne under 
det ugyldige Paaſtud, at Kirken afſkyede al Blodsudgydelſe. 
Herved adffildtes Medicinen fra Chirurgien. Den ſidſte 
blev foragtet og for det mefte oberladt ukyndige Legfolk. Imid— 
lertid adſprededes Middelalderens Taage. Oplyſt af Ana— 
tomien fit-Chirurgien en nye Skikkelſe. Omendſtkjondt den 
vedblev nt være en Gjenſtand for en egen Beſtjeftigelſe, dyr— 
Fede dog de ftørfte Læger ben ſom Sidenfkab, og en Berengar 
af Carpi, Johan af Bigoé og fleres Verker vare den fande 
Kilde til be Kundſtaber, hvormed Ambroſius VWaré har beris 
get fin ved Forbindelfen med Barbeerkünſten nedværdigede 
Bidenſkab. Chirurgien gjorde nye Fremſtridt ved de Opda— 
gelfer, der gjordes af en Cæfar, Magatus, Fabricius Aquas 
pendente, Marcus Aurelius Severinus, Wiſemann, Wilbelm 
Larven, Fabrictus von Hilden og Ruiſch. I Frankerig blev 
denne BVBidenfab forſomt under Ludvig 14de, medens alle 
andre Videnfaber blomſtrede. Endelig drog ogfaan ber et 
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Sammenſtod af Omftændigheder Chirurgien df fin Forne— 
drelſe. 1731 ſtiftedos et eget Akademie for Chirurgien, hvil⸗ 
ket fnort blev berømt i hele Curopa, Mænd, fom Mare— 
ſchal, la Peyronie, Lamartiniere, Quesnay, Morand, Louis 
erhvervede ſig varige Fortjeneſter. Det chirurgiſte Aka— 
demies Samlinger af Memoirer og Priisſkrifter indeholte 
denne blomftrende Periodes Hiftorie. Her finder man Av: 
betder af en Petit, Ledran, Garengeot, Laféye, Verdier, 
Foubert og mange Flere. Hele Europas Kappelyſt vaktes ved 
diſſe Exempler. Bed ſamme Tid levede i England Douglas, 
begge Monros, Sharp, Cowper, Smellie og flere; i Italien 
Molinelli, Bertrandi, Mosſcati; i Holland Deventer og 
Camper; i Tyoſtland og Danmark Platner, Stein, Galliz 
fen og andre, Default Medlem af det franffe chirurgiſte 
Akademie blev Hovedet for en nye Skole. Har har forevis 
get. fit Navn ved den Noiagtighed og Methode, fom han 
bragte i Anatomiens Studium, ved Driftigheden og Simpel—⸗ 
heden i hans Operationer, ved den. Mængde udmærkede 
Difciple, han dannede, Førft nu, da Chirurgien gager 
Haand t Haand med den egentlige Medicin og da den ſtotter 

fig paa de nøiagtigfte anatomiffe Kundſkaber, kan den med 
mere Sikkerhed gaae. fin Faldkommenhed imøde. Imibdlertid 
ere ci alle Læger ſtikkede til Ubførerfen af ftore Operationer. 

De dertil nødvendige Egenſtaber maae tildeels være ſtjenkede 
af Naturen, tildels kunne de erhverves ved Dvelfe. Man 
har angivet, en Chirurgs væfentlige Egenſkaber ſaaledes: 
Sit juvenis strenuus, audax, solers etimmisericors, (fan 
være ung, ftærk, driftig, hændig og uden Medlidenhed). 

Chladni (&rnft Florenz Frederik), født i Wittenberg 
1756, blev forſt opdragen omhyggelig hos fin gader, Ordi⸗ 
narius ved det juridiſte Facultet, og fik ſiden fin lærde Dan— 
nelſe i Fyrſteſtolen i Grimma, Han ſtuderede derpaa i Wit⸗ 
tenberg og Leipzig Jura og tog paa fidfte Sted Dectorgraden 
i Philoſophie og derpag i Jura. Dog gjorde han et Rets— 
videnſtaben fil fit Livs Hovedbeftjeftigelfe, men fulgte ſom 
ethvert Genie fit indvortes Kald. Efter fin Faders Død . 
opofrede han fig gandſke Naturens Studium, hvormed han 

hidtil kun havde beſtjeftiget fig i fine Fritimer. Han ſtude— 

rede ifær Mathematik og Phyſik med Henfyn til Tonekun— 
ften, hvilken han meget yndede. Fra 1787 har han udmærket 
fig fom dyb Naturforſker ved adffillige Værker ifær med. 
Henſyn til Lyden og Tonerne. Det fortrinligſte af hans 

Værker er dag hane Acuſtik (Epz. 1802, 4. m. Kobbere) + 
hvort han har beriget Verden med mange nye Jagttagel⸗ 
fer om Lyden. Han opfandt ogſaa fo nye Inſtrumenter 
Euphon og Clavicylindret (fee diſſe). Han har 
gjort en Kunſtreiſe igjennem Tydſkland, Holland, Frankerig, 
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og til Norden, og allevegne er han modtagen med fortjent 
Bifald og Kjenderes Agtelſe. J Juli 1812 kom han tilbage 
til fin Fedreneſtad. Han har ogfaa, erhvervet fig Fortje« 
nefter ved andre phyſikalſte Underføgelfer over de faa kalbte 
Bolider, Ild-Meteorer, der ci have noget filfællebg med 
Electriciteten. $ en Afhandling om Meteorolitherne, 9: 
ſaadanne Stene fom efter hine Luftſyn med karm falde til 

"Jorden, har fan godtgjort, at Fortællingerne om faadanne 
Steen« og Fismaffer et ere Opdigtelſer, men Jagttagelſer af 
et virkeligt Phoenemen. og, at diſſe Maffer ere noget fra vort 
Sordlegeme fremmed og kommer til os fra et Sted uden for 
vor Atmoſphere. J Begyndelſen modſagde mange Phyſiker 
i Tydſkland og Frankerig ham; men ſenere Phoenomener af 
dette Slags og Phyſikernes Underføgelfer have bekreftet 
Chladnis Udſagn ſom Sandhed. Han eter en markverdig 
Samling af ſlige Meteorolither. 

Choc kaldes i Krigsſproget Løsftyrten paa Fienden. 
Man bruger det fædvanligft om Cavalleriet. Skal faas 
dant et Angreb gjøre fin fuldkomne Virkning, maae Eſcadro— 
nen holde fig fammen for af Angrebet paa Engang fan 
ſtee paa alle Punkter, den maae have gode Heſte og trænge 
frem med den ftørft mulige Hurtighed. Dog maae denne 
Hurtighed tage til og være ſterkeſt i det Hieblik man træn— 
ger ind paa Fienden. 

Chocolade, ev en af riffede og ſtodte Cacaobonner, 
Sukker og et eller andet Kryderie tilberedet Deig af rødagtig 
eller bruun Farve, fom bliver faſt naar den er bleven fold. 
Man pleitr at forme den i Kager, fom man river naar man 
vil gjøre Brug af dem, og koges i Melk, Vand eller Viin, 
hvoraf man fager en velfmagende og nærfom Drik. Xmeri-= 
kanerne ere Opfindere af den og brugte den længe før Spas 
nierne opdagede Amerika. De gamle Mexikaner lavede af 
ſtodt og riſtet Cacao kogt i Vand og blandet med Mais— 
meel og Kryderier, en Drik ſom de kaldte Chocolate. 
Da de bleve beFjendte med Sukkeret kom de ogfaa det til, 
Spanierne lærte Tilberedelſen af Amerikanerne og have ud— 

bredet den i Europa. Man hari de nyere Tider forfalſtet 
den paa mangehaande Maader. ' 

Choczim, en vigtig Grændfefæftning i Moldau med 
et faft Slot, ligeoverfor Caminiek. Siden 1718 blev den 

ſterkt befæftet af franſke Ingenieurer; maatte vel overaive 
fig til Ruſſerne 1739 efterat den rusſiſte General Feldtmar— 
ſchal Greven af Muͤnich havde tilfægtet fig en ſtor og fulde 
ftændig Seier over den tyrkiſte Armee den 28de Aug., men 
den blev tilbagegivet Tyrkerne i den derpaa følgende Kred. 
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Den blev igjen indtaget af Stufferne 1769 og nok engang 
37338, men begge Gange tilbagegivet. Endelig ere Ruſſerne 
fonine i Beſiddelſe af ben tilligemed en ſtor Deel af Moldau 
i Freden til Bukareſt 1812, ; 

Chodowiecki(Daniel Wicolas), berømt ſom Maler 
og Keobberſtikker, var født 1726 i Danzig. Hans Fader, en 
Url ehandter, vilde opdrage fin Son hertil, men lærte ham 
tillige Miniaturmalerie, fom han ogſag forftod. Heri fandt » 
Gønnen faa ſtor Smag, at han efter Faderens Død gjorde 
det til fin Hovedbeffjeftigelfe. Hans Moder, der var uden 
Formue, fatte ham i Lære hos en Urtekremmer, hvor ham 
fra. Kl. 6 om Morgenen fil KL. 10 om Aftenen havde fuldt 
op at beſtille. Chodowiecki, fom Sans Tilboielighed kaldte 
til Jandſte andre BefÉjeftigelfer, leed under denne Tvang, men 
endnu mere ved fin Moders trængende Stilling. -Øagb om, ved 
fine Tegninger: at ſtaffe hende negen Underftottélfe, fæng= 
Hede ham til Arbeid, fom han opoffrede hele Netter. Han 
bragte i fort Zid Tegninger iſtand, fom fortjente Opmark⸗ 
fom fed, men han bleg nødt til formedelſt Handelens Forfald 
at forlade fin Herre, 1743 blev han ſendt "fil en Onkel i 
Bet lin for at fuldende fine Læreaar, J fine ledige Timer 
forfærdigede han Miniaturmalerier paa Daaſer, fom han 
folgte til Kjøbmænd. Hans Onkel der fandt denne Handel 
forneelagtig lovede fig endnu mere af den hvis han lod fin 
Ejlizgtning lære Emaillemalerie. Men denne, übekjendt med 
Cornpoſitionene Grundfætninger, «havde tilfeldigviis feet 
nogle afademiffe Figurer og andre Tegninger og overgav fig 
med al fin Iver til fine nye Studier, lerede hang forfte 
Korfag drog de meeſt udmærkede Kunſtneres Blik paa ham; 
ilær gjorde etlile, 1756 udført Kobberſtykke, Tærningſpillet, 
det berlinſte Malerakademie opmærifomt paa ham. Dette 
Selhſkab overdrog ham at forfærdige Billeder for dets Galen= 
der,, hvorved denne fit ſtort Aftrek. Under Syvaarskrigen 
ſtak han adffillige derpaa hentydende Gjenſtande, blandt 
andre de rusſiſke Fanger i Berlin, hyvilket nu hører til de 
ſjelhneſte af "hans Blade. Den ulykkelige Sean Calas's 
Hiftorie gav ham Stof til et meget rørende Malerie, ſom 
han efter alles Onſte, ſom faae det, udførte i Kobber. Nogle 
Aat: før havde han malet Chriſti Lidelſes Hiftorie, vel fun i 
Miniature, men med et Udtryk, fom henrykte Enhver. Cho— 
dowiecki fik nu meget at beftille; han blev endog nødt til at 
ophøre med Maleriet, for at bruge fin Tid til Tegninger og 
Kolberfiyffer, ſom man allevegne fra forlangte af håm, 
Mæften alle Kobberne til Lavaters phyſiognomiſte Fragmenter 
ere ſtukne efter hans Tegninger; han felv har udført adſtil— 
lign af dem med uefterlignelig Fuldkommenhed. J famme 
Xand ere de Arbeider, han leverede fil Baſedows Værker og 

å 
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til ten gothaiſte Calender. Hans Rygte ſteeg ſtedſe haier e, 
og der udkom neppe en Bog i det Preusſiſte, hvortil Chod o⸗ 
wiecki ei i def mindſte havde ſtukket en Vignette. Hang farnts 
lige Blade beløbe fig til over 3000. Chodowiecki kan betrerg⸗ 
tes ſom Stifter af et nyt Kunſtſlags i Tydſtland, nemlig 
Fremſtillingen af moderne Figurer med en Sandhed i Phy— 

ſiognomiet, et Liv i Udtrykket, og en til. moralſt Forbedring 
figtende ſatiriſt Lune, ſom blev den enefte i fit Slags. Længe havde 
han beklædt en Bicedireftørs Plads ved Akademiet for de 
dannende Kunfter i Berlin, da han 1793 i Rodes Sted blev 
virkelig Direktor, i hvilken Poſt han døde 1801 den gte Febr. 
Hang jevne Erlighed og Wdelmodighed bleve ligefaa høit 
agtede fom hang virkſomme Flid var efterlignelfesværbig. 

Choiſe ul (Etienne Srancois de), Hertug af Cheiſeul 
og Amboiſe, Golonet ; General ved Schweitzerne, Ridder af 
den fongelige Orden og af def gyldne Skind, var fådt 1719. 
Han traadde i Zjenefte under Savn af Greve af Stainville, 
vifte glimrende Tapperhed og fieeg hurtigt. 1743 blev han 
Oberſt, 1743 Generalabjutant og 1759 Lieufenants General, 
Hans Formæling med en tig Arving, Soſter fil Hertuginden 
be Gontant, og hans Forbindelfe med Marquisinden af Pom— 
padour tillod ham at haabe Tilfredeftillelfen af fin XÆrujer- 
righed, fom han aldrig ſtjulte. En ligefaa fro Zen, ſom 
fmidig Hofmand, opofrede han Mab. Pompadour, endog; Cen 
af fine Slægtninge, hvis hemmelige Intrigue med Kongen 
han opdagede, hvorpaa han lod hende bortfjerne. Madam 
Pompadour blev ham derfor ſtedſe hengiven og ophørte ei at 
give ham Bevifer derpaa. Choifeul betraadde den pøllitiffe 
Løbebane- ved at gaae fom Gefandt til Rom. Wenne 
Poſt anfaaes paa ben Tid for den førfte og vigtigſte, for— 
medelft de Religionsſtridigheder, der foruroligede Frankerig: 
Benedict 14de modtog ham med Udmærfelfe, udftætede paa 
hans Opfordring hiin berømte Cicutaire, for at ende Stri— 
dighederne om Bullen Unigenitus, og lovede ham paa fin 
Dodsſeng Cardinalshatten for Grev Bernis, dengang Mini— 
fter for -de udenlandſte Anliggender, i hvis Sted Choiſeul 
fnart traadde. J October 1756 gif han ſom Geſandt til 
Wien, Mad. Pømpabour, fom var bleven fmigret ved Maria 
Thereſias Nedladenhed, ſom i et Brev havde Faldet hende 
Veninde, greb begjerlig Ideen om en Alliance med Aſterrig. 
De af Fyrſt Kaunitz ledede Underhandlinger kom iftand og 
1757 undertegnede Bernis hiin Traktat, om hvis Fordele eler 
Skade der er ftridt faa meget, Cardinalen havde gjerne 
undgaaet Krig, men, da Franykerig engang var indvifret i 
den, ftod det iffe til ham at ftandfe dens Gang. Han fore 
lod fort derpaa fin Poft, hvori Choiſeul fulate ham. — Den 
nye Minifter erhvervede fig fnart den ftørfte Credit, blev Due 
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og Pair,” traadde tillige i Spidfen af Krigsbepartementet, 
men overlod fiden de udenlandſte Anliggender til Greven af 
Choiſeul, ſiden Hertug af Praslin. Choiſeul var Premier— 
minyiſter uden af have Navnet og ledede alene alle Ynliggens 
der. Lenge var han Jeſuiterne fiendſt og forenede fig. derfor 
med Parlamenterne, for at ftyrte dem. Dauphinen, ſom 
var deres fynderlige Velynder, ; beftræbte fig fo gjeves at 
bejÉyite bem og rokke Choiſeul i Kongens Yndeſt. Imidler⸗ 
tid vedvarede Krigen og Frankerig leet blot Tab. Man 
maatte endelig, ifær da Finanſerne vare udtemte, -flutte 
Fred 1763 under trykkende Betingelſer. Ulykken kunde et 
tilſtrives de to Miniſtre, ſom deelte Statsbeſtyrelſen imellem 
fig; andre mindre falentfulde havde maaftet bevilge ftørre 
Offre; men at Choiſeul og Praslin endnu overveldedes med 
Hædersbeviisninger, var Grund nok til af angribe dem. 
Deres Fiender paaſtode, at de Fun havde forlænget Krigen, 
for af gjøre fig nødvendige og dadlede dem, fordi te et før 
ſluttede Fred, . Mad. Pompadour døde 17764 efter en lang 
Sygdom; næfte Aar døde Dauphinen og fo War efter hans 
Gemalinde. Man føgte at kaſte den ſtjendigſte Mistanke paa 

Miniſteren. Mad! du Barry vandt nu Kongens Kjerlighed; 
men Choiſeul vilde ei. bidrage til hendes Onſters Opfyl⸗ 
delfe og blev hendes Fiende. Hertil kom, at Canzleren 
Maupeou havde angrebet, Parlamenterne eg. med bem troes 
deg Choiſeul at holde; Man føgte af overtyde Kongen, at 
Choiſeul ophidſede dem til. Modſtand. Endnu Fjæmpede 
Ludvigé gamle Velvillie for fin Miniſter nogen Tid mod den 
fiendtlige Cabale, indtil han i December 1770 i en haard 
Skrivelſe forkyndte ham ſin Ungade og forvifte ham til 
Chanteloup. Dette var def meéft glimrende Tidspunkt, i 
Choiſeuls Livs Hans Afreiſe lianede en ſand Triumph; 
Publikum befragtede hans Forviisning fom en Mationals 
uͤlykke. Hiin Modſtands Aand, ſom fiden har bragt faa megen 
Ulytfe over Frankerig, begyndte alerete dengang at vife. fig. 
Forſtegang ſmigrede Hoffoltene Ulykken og fpoitede det ſei⸗ 
rende Partie. Hovedſtaden og Provindſerne vifte. ſamme 
Tænkemaade. Choiſeuls Modſtandere, Fun endnu mere for— 
bittrede, traadde i Kamp mod den offentlige Mening, Mis 
nifteren, ſom felv i Kongens Unaade fpillede en glimrende 
Rolle, blev nødtstil at nedlægge fin Poft ſom Schweitzernes 
Colonelgeneral. Fre Aar levede Choifeul paa der behage⸗ 
liafte Sfed i det meeſt udføgte Selſtab, da Ludvig den 15de 
bøde og Choiſeul ſik fin Frihed. Som Krigsminifter havde 
ban eftev Syvaarskrigens Uheld forandret Armeens Orga— 
mifation. Den ved Frederik den bevirkede Revolution i 
Tactiken nødte dertil. Artilleriecorpſet fif en ry Skikkelſe, 
fortræffelige Skoler oprettedes, hvori man dannede Officerer, 
fom hævede det franſke Artillerie til det førfte i Curopas 
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Det ſamme fandt Sted ved Ingeniceurcorpfet. Særdeles 
Dymærtfomhed vifte han Antillerne, de eneſte Beſiddelſer, 
Frankerig endnu havde filbage i Amerika: Martinique blev 
nye befæftet og Et. Domingo hævedes til den høtefte Grad 
af Velſtand. Da Ghoiſeul og Prasliu traadde ud af Mini— 

ſteriet 1770, var Marinens Tab gandfke opretter; den talte 
64 Linieftibe og 50 Fregatter og Corvetter. Magaſinerne 
vare fyldte, + Som Minifter for de udenlandffe Sager fluts 
tede Choiſeul den bourbonſte Familietractat, der forenede 
alle Regenterne af det bourbonſte Huus og gav den ſponſte 
Marine i Frankerigs Bold. Saaledes forſtaffede Han ved 
en ædel og duelig Politik det franſte Navn igjen. den Agtelſe 
fom langvarige Krigsuheld havde berøvet het. Hans Fafts 
hed erſtaͤttede hvad Frankerig manglede i virkelige Kræfter," 
Han erobrede Corſika uden at England vovede offentiia at 
modfætte ſig. Overbeviiſt om Vigtigheden af Polens Uaf— 
hengighed for Europas ,Ligevægt, krydſede han ſtedſe Rus— 
lands ærgjerrige Planer og indviklede det i en Krig mod 
Tyrkerne, hvilke han vilde underføttet kraftigere, hvis et 
Kongen felv havde mobfat fig ham.  Franfée Officerer bleve 
ſendte til. de polſte Confoederationer, til Tyrkerne og til be 
oſtindiſte Fyrſter, hvilke han tilligemed de amerikanſte Co⸗ 
lonier haabede at væbne mod Englænderne, Odſel med fin 
egen: Formue" var han 'fparfom.i Statsudgifterne. + Ludvig 
den 15de følfe med. Fortrydelfe hans Savn og udbrød, da 
han: horte Polens Deling: ”Dette vilde et været feet, hvis 
Choiſeul endnu var her,” — Efter Ludvig 16des Thronbe— 
ſtigelſe blev han kaldet tilbage til. Heffet og modtaget pag 
det hæderfuldefte, men Miniſteriet blev ham ci igjen betroet. 
Choiſeul forſtod, i det mindſte tilfyneladende, at trøfte fic 
derover, levede; trods "den. uhyre: Gjeld, "hvori han lidt efter 
lidt havde indviklet fig, med udvortes Glands og døde 1785. 
Han habdert.fit Teſtamente forcret fine; Huusfolk betydelige 
Gaver, hvilke hans Gemalinde betalte med Levningerne af 
fin Formue og traf fig derpaa tilbage is et Kloſter. 

Cboifenl:Gouffier (GA. Greve af), Cen af 
de 40 ved "det franſke Akademie og franſt Geſandt ved Pors 
ten 1784... Man havde alerede dengang; gjort en for Videne 
ffaber og Lerdom | meget Bigtig Reiſe til Græekenland og 
Aften og 1778- meddeelt Publikum Refultaterne af fine viatige 
Bemærkninger, Den 22de October 1792 befluttede Conven— 
tet Arreſt imod ham, ; fordi han havde ſtaaget i Forbindetſe 
med Ludvig 16des Brodre. Hans Brevverling var paa Til— 
bagetoget fra: Champagne opfnappet af Republikanernes 
Han forlod derpaa Gonftantinopel og begav fig til Rusland, 
hvor Keiferinden modtog ham fmigrende' og tilftob ham en 
Penſion ſom Akademiſt. J Febr, 1797 blev han af Keifer 
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Paul månævnt til Geheimeraad, 1802 kom Han tilbage til 
Paris og tog Plads i Rationalinftitutet fom fordums Medlem 
af Akademiet. | ) 

Chor, Oprindelig betegnede man med dette Ord én 
Trop Sangere og Dandfere, ſom ved offentlige feftlige Lei— 
ligheder maatte forhøje Høitideligheden ved viſſe Handlin— 
ger. Dette var og Filfældet ved Zrogøedien og Comoedien, 
fom udgjorde en veſentlig Deel af Oldtidens offentlige Hoi— 
tideligheder og hvorved Chorets Gang var Hevedſagen; 
fiden bleve Chorene rigtig nok en Biting. Efter hvad vi 
vide om be Gamles Tragoedier var Choret et Selfkab af 
mandlige eller qvindlige Perſoner, ſom under hele Foreſtillin— 
gen vare Tilſtuere eller rettere Vidner til Handlingen og bleve 
beftandigt paa Skuepladſen. Stod Handlingen nu og da 
ſtille, ſang Choret Sange, der havde Henſyn til Handlingen 
og forftærtede Virkningen eller udtrykte Folelſen over Hands 
lingens Natur, der tog ogfaa undertiden felv Deel i Hands 
lingen ved Bemerkninger imod de handlende Perſoner, ved 
Troͤſt, Formaning 2c.; men ſſeldent vifte der fig fom Hovede 
perfon ved Handlingen, hvilket dog er Tilfeldet hos Wſchy⸗ 
lus, Gan foreſtillede almindelig en Deel eller de Æleſte af 
Foltet, hos hvilke Handlingen foregik, vel og Kongens | 
Raad 20. Ghoret unde aldrig være borte af Tragoedien, 
ja ei engang under Spillet forlade Skuepladſen. I Førfte | 
mingen beſtod Choret af mange, undertiden af 50 Perſoner, 
ſiden indſtrenkedes Antallet til 15. Anfereren eller Fors 
franderen for et ſaadant Chor kaldtes Coriphæœus, der 
øgfaa talte i de Ovriges Navne, hvor Choret tog Deet t 
Handlingen, Undertiden deelte Choret fig i to Hobe, ſom 
Tang pexelviis. Diſe Afdelinger af Choret vare ba i Bevæz 
gelfe og heraf kommer Benævnelferne paa de forffjellige 
Gange eller Afdelinger fom Strophe, Antiſtrophe 
eller EpPodos. Hvorledes Muſiken har været til diſſe 
Chore laber fig ei længer beſtemme, maaſtee hav det været 
et Slags Deklamation. De bleve ledſagede af nogle In— 
ſtrumenter, maaſtee Flsite. Lidt efter lidt gik Choret af 
Brug, indtil de nyere ZFider, da adſtillige Tragoediedigtere 
have gjort Forſog paa at gjøre Brug af Choret. Schiller 
var ben Forſte i ſin Brud fra Mesſina. Det ér bekjendt at | 
'Ghor i Muſiken betyder en Sang af fire eller flere Stemmer 
hvorved hver Stemme er beſat med adſtillige Gangere og San— 
gerinder og forftaner at røre Oret med Harmoniens hele 
Pragt og Melodiens Ynde. Diſſe Chor, fom eve aldeles fore 
ffjellige fra de Gamles, forekomme i Oratorier, faavclfom i 
Operder og udtrykte enten glad Tilraab, eller Forundring, 
Smerte og Tilbedelſe, og eve ſom bekjendt af ſtor Virkning, 
men tillige en vanſtelig Opgave for Componiſten. 
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Choral, Faldes den Melodie, hvorefter be geiftlige 
Sange ved den offentlige Gudstjeneſte fynges af hele Menig> 
heven, og beſtager af langſomme melodiſte Hovednoder af 
lige Beſtaͤffenhed, der hverken fane Tirfætning af andre No— 
der eller opløfes i Noder af ringere Værd. Herved fager 
Choralet en Characteer af Alvor og Bærdighed, hvorved det 
ftemmer Hjertet til fromme Folelſer. 

Choregraphie, er den Kunſt at antyde Dandſene 
web Tegn, ligefom Gangen antydes ved Moder. Den beſkri— 
ver ved Tegn den Vei, enhver Dandſer fÉal tage, hvilfet man 

kalder Figur eller Tourer; ligeledes hver Deel af denne Ver 
ſom fvarvrer til hver Tact af Mufifen, Føddevnes og Armenes 
Stilling, Wevægelfer paa Stedet og Bevægelfer fremad, 
Tillige anmerkes Hurtigheden ved hver Bevægelfe, hvorved 
det Hele bliver den, der forſtager Dands ligefaa tydeligt 
fom er Muſikſtykke for Tonekunſtneren. Denne hele Kunſt er 
en Opfindelfe af de Ryere. ) 

Chorjambe, er en Versfod, ſom Ceffaaer af fire Stas 
velſer, hvoraf den førfte og fidfte er lang og de tvende mel» 
Iemfte forte, Den forekommer ifær i aſtlepiadiſte Vers. 

Chorographie, BefÉérivelfen af en enkelt Egn, ſom 
og den Kunſt at tegne Provincialkort. 

Chouaner. Under denne Benævnelfe har man almins 
belig indbefattet de Oprørere fom Ejæmpede imod de republis 
kanſke Armeer paa den hoire og venftre Bredde af Loire, 
men egentlig tilkommer dette Navn Fun Beboerne af Depar— 
tementerne paa den høire Loirebredde i det gamle Bretagne, 
Anjou og Maine. Det flade Land, hvor fornemmelig Krigs fluer 
pladfen var, danner næften en Fiirkant, hvoraf Stæderne Jans 
tes, Angers, Mayenne og Rennes ere Vinklerne, men Strei— 
ferierne ftrafte fig ofte meget længere inåtil Staden l'Orient. 
Over Oprindelfen til Navnet Chouaner er man et enig, da 
Nogle udlede Navnet fra en Smeds Sønner, ſom forſt ſtulle 
have præfet Oprør i diffe Egne, Andre fra den urigtige ud— 
tale af det franſte Ord Chat- huant (Natugle). Et Selffab 
af Smughandlere, fom før Revolutionen havde en betydelig 
Indkomſt ved hemmelig at udføre Salt fra Bretagne tit 
MNaboprovindferne, ſkulle have kjendt hverandre ved at efter— 
abe Lyden af en Natugle og gjenfidig ilet hverandre til 
Hielp, naar Een af deres Partie var faldet i Hænderne paa 
en Spion af de forrige Generalforpagtere. Ved Revolutio— 
nen blev diſſe Menneffers Neringsvei ophævet, Da de nu 
engang vare vante fil et omftreifende Liv, droge de Landet 
igjennem og bleve Røvere; andre bedføgiengere ſtodte til dem 
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og denne farlige Hob blev fnart frygtelig. Efterat Charette 
var gaaet sver Loire for at aabne en Gommunication med 
Englænderne, men war bleven tilbagedreven af Republika— 
nerne 1793, befluttede ogſaa Chouanerne at gjøre fælled 
Gag med Vendeerne, dog vel egentlig fun for at finte bedre 
Leilighed til at plyndre. Saa ødelæggende ogſaa Kampen 
var mellem dem dg Republikanerne, fan den bog egentlig et 
kaldes nøgen Krig Selv Landets Beliggenhed gjør regel- 
mæsfige militære Operatidner umulig. Sove, Marker, om— 
givne med hoie Hæfter, Huulveie og brede Canaler, ſom 
krydſe hverandre, hindre en fuldkommen organiſeret Armees 
Marſch. Man var nødt til at fægte i mindre Afdelinger, 
men unde derved ct bevirfe meget, fordi Chouanerne havde des 
reg Smuthuller, hvorhen den med Egnen udeEjendte Republika— 
ner ei kunde følge. Meget ofte talte mani Conventet om Chouaz 
nernes fuldfomne.Weberlag og dog vifte de fig ſtedſe paa ny 
øg tilfeiede Republikanerne betydelig Skade. Da man ende= 
lig var bleven overbeviift om ef at fønne udvirke noget ved 
Strenghed, tog møn fin Zilflugt til mindelige Underhand— 
linger, udſtedede et Amneſtiedekret for ſamtlige Ovrørere 
(Decbr. 1794) og ſendte Folferepræfentanterne Delaunay, 
Ruele og Bollet til Vendee. Den Førfte indgav i Marts 
1793 en Beretning om fin Sendelſe og bekjendtgjorde tillige 
den Erklæring, at foruden Vendeerne ogſaa Chouanerne 
havde lovet Underkaſtelſe. De fuldkomne Fredsunderhandlin— 
ger kom iftand den 200e April 1795, da Cormatin, 
Chouanernes Hovedanfører, erklærede at han vilde nedlægge 
Vaaben og erkjende den eneſte, udelelige Republik, Efter 
flige høitidelige Løfter kunde man neppe fvivle om Freden 3 
ikke deſtomindre vifte det fig fnart af Chouanerne fun havde 
ftandfet med Fiendtlighederne for at ſamle nye Kræfter. 
man opdagede deres Forftaaelfe med Englænderne og de Ud— 
vandrede og tøg derfor (25be Mai 1795) Anforeren Gorma> 
tin tilligemed 7 andre fanane, Der anlagdes Proces imod 
ham i Paris, men han forftød faa færdigt at forfvare fig og 
paaftod af Republikanerne ei havde opfyldt Fredsbetingel— 
ferne og derved førft overtraadt Freden, fan man nøiedes 
med at fende ham i Fængfel til Caen. For Chouanerne var 
hans Tab føleligt, og, da de tilligemed ham havde miftet 
bereg ovrige Anfsrere, blev det dem umuligt at foretage fig 
noget Alvorligt. De føreifede fiden fun omkring i fmaae 
Hobe (næften ſom i Begyndelfen af Krigen) ifær for at røve 
og plyndre. General Hoches Klogſkab og Tapperhed, til 
hvem Overcommandoen i de urolige Departementer var 
betroet, men fornemmelig Revolutionens Standsning, gjorde 
Ende paa dette Uvæfen, Efter Ludvig 18des Tilbagekomſt 
ere adffillige Chefer for Chouanerne hæderligen udmærkede 
for deres Hengivenhed for Bourbonnerne. 
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Chriſam, egentlig Chrisma, Indvielſesolien eler den 
hellige Olie, fom paa Skjertorsdag tilberedes af en catholſk 
Biſkop og bruges ved Daaben, Confirmationen, Præfteinds 
vielfer og den ſidſte Salvelſe. i 

Chriftian den ifte, Stamfader for det oldenbørgs 
ſke Huus i Danmark, var en Gøn af Grev Diderik den lyk— 

kelige af Oldenburg og Hedevig, Søfter til den holſteenſte 
Grev Adolph den 7de og nedſtammede ſaaledes paa Møbrene 
Gide fra ben danffe Konge Erik Glipping, Efter Chrifteffer 
den 3die Død tilbøde de danſte Stænder Grev Adolph Thro⸗ 
nen, men han henviſte dem til fin Søfterfon Chriſtian, ſom 
modtog Zilbudet 1448. De Norſte erkjendte ham ogfaa ; 
men de Svenføe valgte Rigsforftanderen Carl Knudſen tir 
Konge. Menighed mellem Carl og Erkebiſpen af Upſal fatte 
Chriſtian for en Zid ogfaa paa Sverrigs Throne, men, da 
heler iffe han kunde forliges med Erkebiſpen, maatte han 
igjen forlade ſamme. Efter Carl Knudſens Død blev Steen 
Sture Sverrigs Migsforftander, og Chriſtian vilde nu med 
Magt drive fine Fordringer igjennem, men han blev flagen 
ved Brunkebjerget, hvor han felv miftede to Tænder og opgav 
nu alle videre Forſog mod de Svenffe. Imidlertid var han 
efter Grev Adolphs Død af Stænderne bleven valgt til hans 
Efterfolger, hvorpaa Keiferen ophøjede Holfteen til et Her— 
tugdsmme. Chriftian gjorde en Andagtsreiſe til Rom, hvor 
han blev modtagen med megen Udmarkelſe og fik af Paven 

Tilladelſe at ftifte et Univerſitet i Kjøbenhavn, hvortil ogſaa 
Grunden lagdes under ham 1478. Han gjorde fiden en 

Reiſe til Tydſtland for at bilægge nogle mellem Keiſer Fre— 
dertt 3die og Garl ten driftige af Burgundien opkomne 
Stridigheder, hvilket dog ei lykkedes. Da Chriſtian bort— 
giftede fin Datter Margrethe til Kong Jacob 3die af" Skot— 
land, faae han fig et iftand til at betale Medgiften, hvorfor 
han fatte Orkenserne og Shetlandsøerne i Pant. Diſſe ere 
fiden et blevne indloſte. Chriſtian den 1fte døde den 21 Mai 
1481 i fit 56de Aar. Han var overmaade hoi af Vært og af 
en meget mild Characteer, 

Chriſtian den 2den, var født den 2den Juli 1481 
i Nyborg i Fyen. Man beretter, at hans Fødfel var led» 

" faget af ulykkelige Tegn. Hans Opdragelſe blev forfømt og 
hans heftige Characteer forledede ham fil adſtillige Uorde— 

vo ner, fom hans Fader ftraffede med Strenghed og derved end 
mere ophibfede ham. Da der i Norge var udbrudt et Oprør 
under Herluf Hyddefad ſendtes Chriftian derop for at dæmpe 
det, Han gif her frem med den ftørfte Strenghed, og da Op⸗ 
røret var dæmpet, erklærede Kong Hans ham til Statholderi 
Norge. I Bergen blev Ghriftian — med den ſtjonne 

2 
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Dyveke, Hvis Moder, ét hollandſt Fruentimmer ved Savn 
Sigbrit holdt Vertshuus i denne Bye Sigbrit havde 
beftandig en afgjort Intflydelfe over ham, Ved fin Faders 
Død 1513 befteeg han Thronen og ægtede 1515 Keiſer Car 
ztes Søfter Eliſabeth. Det var efter hendes Onſte at Chris 
ftian indkaldte Endeel Hollændere for at forbedre Havedyrk— 
ningen. Man anviffe dem Øen Amager til Opholdsſted og 
dette Land have de dyret med færdeles Flid. Chriſtian havde 
imidlertid paa flere Maader føgt at fremme fit Riges Gel 
ved Forbindelſer og ved Hanfeftædernes Indſtrenkelſe. Dy⸗ 
vekes pludfelige Død og de derpaa følgende Scener gjorde 
megen Opſigt. Man troede at Dyveke var forgivet af Tore 
ben Oxes Familie, fordi denne Adelsmand var forelffet * 
Dyveke og onſkede at ægte hende, Herover var Kongen 
yderſt forbittret og beſtuttede Torben Oxes Undergang. 
Vel frikjendte Raadet ham, men Kongen lod ham paa en 
ulovlig Maade dømme til døde af 12 Bønder, og Dommen 
udførtes virkelig. Denne Henrettelfe ſaavelſom Kongens 
Strenghed mod Adelen gjorte ham denne Stand fiendfÉ, 
hvorimod de lavere Stænder havde Xarfag af være tilfreds 
med ham. 3 Ghriftian 2dens Tid begyndte Reformationen 
i Tydffland, og Kongen var ten ei ugunftig, ja lod endog 
en lutherſk Lærer komme til Danmark, hvorved dog ei meget 
udrettedes for det Forſte. Aabenbare brød han et med Paa 
ven, ſom Omftændighederne bød ham af holde Venſkab meds 
Han tillod endog Afladshandleren Arcemboldus at fælge Af» 
Lad i fine ande, men, da der fiden opkom Uenighed imellem 
dem lagde Kongen Beſlag pan de Penge, han havde ind— 
famlet. Sverrig havde enonu et erkjendt Chriſtian, fom ders 
for begav fig til Søes til Stokholm; han. fulde have en 
Sammenkomſt med Nigsforſtanderen, den yngre "Steen 
Sture og der ſtulde til begges Sikkerhed gives Gidſler; da 
diſſe, hvoriblandt Guſtav Vaſa, vare komne ombord og Vin— 
den blev god, ſeilede Chriſtian til Danmartrog behandlede 
Gidflerne ſom Krigéfanger, J Aaret 1520 midt om Vinte⸗ 
ven lod Chriftian en Armee under Otto Krumpen marſchere 
ind i Sverrig. De Svenſte bleve den 19de Jan. ſlagne 
ved Bogefund og Steen Sture dødeligt faaret. Den 
danſke Armee gif derpaa imod Stockholm, ſom Chriftian felv 
indfluttede fra Soeſiden, og Staden overgav fig efter em 
lang Modſtand. Chriſtian lovede at de Svenſte fulde bes 
holde deres Friheder og af han vilde glemme hvad der var 

ſteet. Kongen begav fig nu tilbage til Danmark, men ind⸗ 
fandt fig fnart igjen i Sverrig for at lade fig krone, hvors 
for Rigets Kornemſte kom ſammen i Stockholm. Didrik 

Slaghek, cen af Dyvekes Slægtninge, fÉal have raadet Kon— 
gen til at lade henrette de meeſt anſeete Svenſte for af 
hæmme al Urolighed for Fremtiden, Man brugte til Paa— 
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gud at Paven havde fat Steen Sture og mange flere i 
Bann for deres Fremgangsmaade mod Erkebiſpen Guſtav 
Trolle. Kongen befalede de Anklagedes Henrettelfe og 94 af 
Sverrigs fornemſte Geiftlige og Adel bleve henvettede af 
Boddelen paa Torvet i Stokholm 8 Novbr. 1520, Dette 
faakaldede ſtockholmſte Blodbad ſaavelſom flere Gruſomheder, 
GCheiſtian begik i Sverrig, vakte almindelig Forbittrelſe, eg 
da Chriſtian var vendt tilbage til Danmark, brød Oprøret 
ud. Guftav Erikſon Waſa havde feet Leilighed at undtemme 
af fit Fængfel, fatte fig efter mange Vanfkeligheder i Spids 
fen af Dalekarlene, fordrev de Danſke aldeles. og blev uds 
raabt til Sverrigs Konge 1523 Dette Exempel virkede 

udentvivl paa de Danſte. Adelen, ſom frygtede og hadede 
Kongen, vovede et driſtigt Skridt. Den jydſte Adel ſendte 
Kongen ved Mogens. Munk et Opfigelfesbrev og tilbød Herz 
tug Frederik af Holſteen, Kongens Farbroder Thronen, ſom 
han og modtog. Uagtet Chriſtian endnu havde et ſtort 
Partie, forlod han dog Danmar og begav fig til Neder— 
landene, hvor han føgte Hjelp hos: fin Svoger Cazl ste, 
fom dog lod fig noie med at forbyde Hertug Frederik, Luͤbeck 
øg den jyoſte Adel at foretage -fig noget mod Chriſtian. Dens 
nes troe Tilhænger, Søren Norby, havde i Skaane faaet 
12000 Bønder til at tage Chriſtians Partie, men Frederik 

General, Zohan Rantzau flog dem og tvang Norby til 
at forlade Danmar. Ehriftian landede fiden i Norge, hvor 

. han havde nogen Fremgang, men hans Lykke varede ei længe. 
Han indlod fig i Underhandlinger med Anføreren for de danſte 
Tropper, Knud Gyldenſtjerne, ſom tilftod ham frit Leide til 
Danmark for der at underhandle met Frederik iſte. Da han 
var fommen fil Kjøbenhavn, blev han anholdt, og under 
Paaſtud af han havde overtraadt Betingelferne for det ſikkre 
Leide, fat faft paa Sonderburg, hvor han fad i lang Tid i 
et haardt Fengſel og fang enefte Selffab var en Dverg og 
fiden en invalid Matros, Under Chriftian den 3ådie8 Regjes 
ring blev han forflyttet til Callundborg, hvor han nød en 
ftørre Frihed og døde den 25 Jan. 1559. Chriſtian havde 
fem Børn, Zohan, ſom dode i Regensburg 13 Aar gammel, 
Marimilian og Joſeph, fom vare Zvillinger og døde 
ſtrak efter Fødfelen; desuden to Dottre, nemlig Dorothea 
(født 1520), der blev gift med Frederik af Pfalz, fora derted 
fik Fordring paa Danmark, og Chriſtine (føde 1523), 
førft gift med Frants Sforza, Hertug af Mailand og fiden 
med Hertug Frants af Lothringen, 

Chriftian den 3die, en Søn af Frederik 1fte og 
Anna af Pommern, blev født den rate Auguſt 1504, medené 
hans Fader var Hertug i Holſteen. Da Frederik iſte døde, 
Tom Danmark i den yderſte Forvirring, Biſtopperne, for 
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frygtede Hertug Chriſtians Hengivenhed for den lutherſte 
Religion, onſkede at ſette hans yngre Broder Hans paa 
Thronen. Almuen yndede endnu den fangne Chriſtian 2den; 
Lybekkerne erklærede fig ogfaa for ham, og deres Borgemeſtre 
Marcus Meter og Jorgen Wullenweber udſendte en Expedi— 
tion under Xnførfel af Grev Chriſtoffer af Oldenburg, efter 
hvem denne Krig kaldes Grevens Feide. Lybekkerne 
ſtode i Forbindelſe med Borgemeſtrene i Kjøbenhavn og 
Malmoe, Ambroſius Bogbinder og Georg Mynfer og havde 
i Førftningen betydelig Fremgang og bemægtigede fig alle 
Sherne, Den jydſte Adel, der frygtede Intet mere end aft 
Chriſtian den 2den igjen ſkulde blive Konge, gjorde nu Alvor 
af at vælge Hertug Chriftian, ſom ogfaa fnart gav Tingene 
et andet Udſeende. Hans General Johan Rantzau fordrev 
Chriſtian den 2dens Tilhængere fra Iylland og overvandt 
derpaa Lybekkernes Tropper ved Ørnebjerg i Fyen. Guſtav 
Waſa underftøttede Chriftian den Zdies Partie og Peber 
Skram (faldet Danmarks Vovehals) holdt Lybetterne 
Stangen til Søes. Bel forfvarede Kjøbenhavn fig længe, 
men overgav fig endelig den 29 Juli 1536, da Hungersuoben 
var ftegen til det Høiefte. Kongen tilftod fuldkommen Am— 
meftie, dog maatte Grev Chriftoffer og hans Medanfører 
Hertug Albrecht af Meklenburg paa deres Knæe bede Kongen 
om Naade. Da Alt var bragt i Rolighed, foretog Kongen 
fig fuldkommen af indføre Reformationen, ſom alerede var 
antaget i Hertugdømmerne og havde gjort finr Fremgang tit 
Danmark. Efterat Kongen havde ſikkret fig de verdslige 
Rigsraaders Samtykke, lod han alle Viſtopperne fængfle 
paa Grund af deres Opførfel under Interregum. Dog 
bleve de igjen fatte paa fri Fod efterat have lovet et at ville 
modfætte fig de Forandringer, Kongen agtede at gjøre, 
Kun den enefte Biffop Rønnov af Roeskilde vilde ei give 
efter og maatte derfor blive i Fengſel. Geiſtlighedens ſtore 
Godſer bleve nu inddragne og i Bifpernes Sted udnævntes 
Superintendenter til at foreftaae de geiftlige Sager. , Deres 
Magt var langt ringere end de catholffe Biftoppers, ſtjendt 
Mavnet Bifp, hvortil man faalænge havne været vant, veds 
varede. Ogſaa Klofterne bleve ophævede og Luthers Lære 
næften uden Modſtand indført overalt i Rigerne. Kun Biſkop 
Jon Areſen af Holum paa Island vovede at bruge Magt, 
men han blev erÉlæret fredløs og dræbtes af en islandfe 
Bonde Faldet Dadel Bomben. For at ordne Kirkevéeſenet 
indkaldte Chriſtian 3die Luthers Difcipel Bugenhagen, der 
ogſaa gjorde fig fortjent af Univerfitetet, fom nu forſt be— 
gyndte at hæve fig, da Chriſtian zdie beſtemte det betydelige 
Eiendomme. Chriſtian var af en meget fredelig Characteer 
og ſogte derfor aft bilægge de Stridigheder, han Fom i, ved 
underhandlinger, Da Guſtav Waſa havde indført Arveret» 
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fen til ben fvenffe Zhrone i fin Familie, antog Chriſtian be 
tre Kroner i det danſte Vaaben, for at tilfjendegive at han 
ei gandſke havde opgivet fine Fordringer paa Sverrig, bog 
blev det herved. Som Medlem af det ſchmalkaldifke For— 
bund valgte han ligeledes Underhandlinger, fan meget mere 
fom han frygtede at Keiſeren ſtulde underſtotte Chriſtian den 
2dens og hang Døttres Rettigheder. Hertugdømmerne Schles—⸗ 
wig og Holſteen deelte han med fine Brødre Hans og Adolph, 
hvilket fenere hen i Tiden foraarſagede Riget mange Urolig» 

. heder, Han førgede med Iver for Oplysningen, anlagde 
Skoler, ſtiftede Hoſpitaler, gav Love 2c. Han laante Bi- 
ſperne af Pelten og Øefel Penge og fif derfor deres Biſpe— 
dømmer i Pant. GEhriſtian befad mange fortræffelige Egen: 
ſktaber, var gudfrygtig, retfærdig, mild og tapper, dog var 
han maaſtee for eftergivende mod fin Gemalinde Dorothea af 
Sachſen-Lauenburg, ſom havde en afgjort Indflydelſe over 

, ham. Han døde dem 1fte Januar 1559. Han efterlod tre 
Gønner og to Døttre. Hans ældfte Gøn Frederik ben 2den 
blev Konge efter ham; den anden Magnus fik Lifland og den 
tredie Johan bley Stifter af den holſteen-ſonderburgſte 
Linie. fans ældfte Datter Anna blev gift med Churfyrſt 
Auguſt af Sachſen, den anden Dorothea med Hertug Wilhelm 
af Luͤneburg. ; 

Chriftian den 4de, Cen af Danmarks fortrinligſte 
Konger, blev født i Frederiksborg den 22 April 1577 09 
Tom paa Thronen ved fin Faders Død 1588, endnu ei 11 Aar 
gammel. Fire Rigsraader foreftode Regjeringen i Chriſtians 
Mindreaarighed, nemlig Canzleren Niels Kaas, Admiral 
Peder Munk, Skatmeſter Chriſtoffer Walkendorf og Sørgen 
Roſenkrands, Statholder i Jylland. Den unge Konge er— 
holdt en god Opdragelfe og blev vel underviift i adſtillige 
BWidenffaber og Sprog. Han vifte tidlig en ſerdeles Lyſt til 
Seveſenet og Rigsraadet lod ham bygge et Skib paa Soen 
ved Skanderborg hvor han øvede fig i hvad der henhører 
til at ſtyre et SÉib. 3 hans Mindreaarighed forlød den 

” berømte Aftronom Tycho Brahe fit Fodreneland, da han 
var falden i Unaade formodentlig ved Walkendorfs Fiend— 
fab. — Efterat Chriftian felv havde antaget Regieringen, 
foretog han fig en mærkværdig Reiſe for at underføge Nord» 
landenes Grendſer og Kyfter. Under Titel af Gapitain 
feilede han tige til Kola i Rusland, men kom ved Wardoe— 
huus i fførfte Fare, da hans Skib ſtodte paa en ſtjult Klippe 
og miftede et Stykke af Kjølen, dog flap han iykkeligt. — 
Om Nordlandene kom han i Strid med den ſvenſte Konge 
Carl gde, der havde ladet fig Falbe Lappernes Konge og 

Frævet Sfat i det norſte Lapland. Da Sagen ef kunde blive 
afgjort i Mindelighed, ſendte Ehriſtian Kongen af Gverrig 
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en Krigserflæring og rykkede for Staben Calmar med en 
Armee. Staden overgav fig, uagtet Gar! bar fommen, til 
Undfætning med en Hær, Han førev derpaa et Udfordrings⸗ 
brev til Chriſtian, der befvarede bet i famme Tone, det var 
Frevet nemlig med Grovhed og Spot, Carl den 9de døbe 
gi længe efter og Krigen, fortſattes nu under hans Cfterføl- 
ger Guſtav Adolf, der fluttede Fred med Danmark til Kne— 

» Ted eller Sjørød 1013. Her afgjorbes at begge Riger 
maatte føre tre Kroner i Vaabenet. Kongen. af Sverrig 
maatte ei Éalde fig Lappernes Konge og et ræve Skat t det 
norffe Finmarken. Sverrig betalte een Million i Krigsom— 
Toftninger, og Danmark tilbagegav de gjorte Erobringer. — 
J Tredivegarskrigen tog Chriſtian 4de Proteſtanternes Sag, 
Uheldigoiis ſtyrtede hans Heſt ned fra Voldene i Hameln og 
Kongen troedes død. Herved ſtandſedes i nogen Tid hans 
Foretagender og de Keiſerlige nyttede Leiligheden. Da Chris 
ſtian vovede at levere den keiſerlige General Tilly et Slag, 
blev han overvunden ved Luther am Barenberge, hvorpaa 
Fienden trængte ind i Holfteen og Sylland, og Chriſtian, ſom 
ſaae fig forladt af fine Allierede, nodtes til at flutte Freden 
i Luͤbeck 1629 og løve ei mere at underſtotte Proteſtanterne. 
Serpaa ydmygede Kongen Hamborgerne, fom havde tiltaget 
fig fornærmende Rettigheder over Kongens Underſaatter i 
Deres Nabolaug. Chriſtian nøbte dem til Udbetalingen af 
en Sum Penge og befeſtede Gluͤckſtad. — Efter Chriſtian 4de 
Havde den fvenffe Konge Guſtav Adolph taget Proteſtanter— 
nes Partie. Han faldt i Slaget ved Luͤtzen, men de Svenſte 
vedbleve at føre Krigen i Tydfkland med forſtjelligt Held. 
Gandſte uventet faldt den fvenffe General Torftenfon ind i 
Holſteen, ſom han tilligemed Schleswig og Iylland i kort 
Tid erobrede. Her angav ban Grunden til Krigen, hvilte 
kunne anſees fom aldeles ugyldige, Man befværede fig ifær 
over af fvenffe Skibe vare anholdte i Sundet, men det var 
Hollandføe Skibe, der gif under fvenf Flag for at fpare Tol- 
den, Man ventede ingen Fiende i Danmark og heraf fan 
man forklare de Svenſktes Fremgang. Til de mærteligfte 
Begivenheder i denne Krig hører Soſtaget ved Femern, hvor 
Chriſtian fireed mod en overlægen ſvenſt Flaade under Admi— 
ral Flemming. En Kugle afrev Endeel Splinter, der borts 
toge Kongens høire Mie og fo Tænder, han faldt bedøvet 
omkuld, men pludſelig reifte han fig igjen og blev ved at 
commandere indtil Natten kom paa, da den ſvenſte Flaade 
lob ind i Kielerbugten. Chriſtian gav den gamle Admiral 
Peter Galt Ordre at paffe paa, at den eiløbud. Dette gjorde 
den desuagtet og forenede fig med en hollandſk Flaade til 
ftort Uheld for Danmark. SKongen”blev faa opbragt at han 
lød den gamle Admiral halshugge. Ben fvenfÉe og holland⸗ 
fie Flaade angrebe derpaa den langt mindre danſte, ſom 
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Kongen havde betroet til Admiral Prosmund, der efter ben 
tapreſte Modſtand faldt og maatte lade Fienden Seieren. 
Herved faavelfom ved flere Uheld -nødtes Kongen af. Dan» 
marti at flutte Freden i Brømfebroe 1645, hvori han 
afſtod Herjedalen, Jewteland, Gulland og Peſel famt Hals 
land paa 30 Aar. De Svenſtke fulde have TFoldfrihed i 
Sundet og for Hollænderne blev Tolden nedſat i 40. Mar. 
Fre Aar efter den 28de Febr. 1648 døve Chriſtian den 4de, 
fom man maae regne til en af Danmarks fortrinligſte Res 
genter, Uagtet de Uheld fom hin havde i. fine ſidſte Krige, 
hvortil dog uforubfeete og uundgaaelige Omſtendigheder 
fornemmeligt bidroge. Handelen og Søfarten vifte han 
færdeleg Opmerkſomhed. Han fendte Ove Gedde til Oſtin— 
dien for at indgaae Handelsforbindelſer med en Konge paa: 
Ceylon; denne Plan mislykkedes vel, men Gedde kjobte 
Traͤnquebar af Naiken i Tanjour og anlagde Dansborg. 
Chriſtian udfendte ogſaa Skibe for at finde en nordveſtlig 
Gjennemfart og unbderføge Grønlands Kyfter, hvorhen Sei— 
ladſen reent var ophørt, Af de Meifer, der gjordeg i denne 
Henfeende er Jens Munks meeft mærkelig, Han maatte 
overvintre i det ſtrekkelige Grønland, miſtede der alle fine 
Foli paa to nær, udſtod de ſtrækkeligſte Beſperligheder og 

"Tom efter en næften utrolig Reife med fine Ulykkeskamera— 
ter tilbage til Bergen næfte Sommer efter halvandet Aars 
Fraveerelſe. — Chriſtian den 4de opførte en utrolig Mængde 
Steder og anbre Bygninger, og bette faae Han fig iſtand 
til uagtet han førte Krige, uden at trykke Underſaatterne 
med ufædvanlige Skatter, Han opbyggede Chriſtiania og 
Chriſtianſand i Norge, Chriſtianſtad i Skaane, Chriſtians— 
havn, Gluͤckſtad, han fuldførte Frederiksborg Slot, ſom hang 
Fader havde begyndt paa og fom han meget yndede. Roſen— 
borg, Borſen, det aſtronomiſte Taarn, Holmens Kirke ere 
ligeledes Mindesmærker fra ham. Chriſtian ade var førft 
gift med Anne Catharina af Brandenburg og lob fig fiden 
ved venftre Haand vie til Chriftine Munk, med hvem han 
blandt flere "Børn avlede Eleonore Chriſtine, gift 
med Rigets Hovmefter Corfits Ulfeldt, der havde en flor 
Indflydelſe i Kongens fidfte Aar. Chriſtian den 4de var 
uafbrudt virkſom fil fin høje Alderdom; han ſtod hver 
Morgen op Klokken 4, faae med fine egne Dine faavel hvad 
der angik Staten fom hans. huuslige Anliggender; hans 
Borns Øpbragelfe var ham vigtig ſom Rigets Beſtyrelſe. 
an gjorde 50 Reiſer til Norge, fom han bar flor Kjer— 
Lighed for. Kort fagt: han var ſtor i Feldten, i Cabinet— 
tet, pan Domſtolen; dog forledede undertiden hans Hidfige 
hed ham fil overdreven Strenghed felv imod dem, han 
elſtede. 
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Chviftian den ste, en Sen af Frederif den 3bie, 
blev fodt i Flensburg den 15de April 1646, Wed hans Fa 
ders Død 1670 befteeg han Thronen og var den forſte danſte 
Konge, der regjerede med Arveret. Peter Schumacher, 
Forfatter af Kongeloyen, havde mange Fortjenefter af Riget 
under Chriftian den 5te, ſom ophoiede ham i Abelſtanden 
under Navnet Griffenfeldt og gjorde ham. til den førfte 
mand i Starten; herved vaktes Misundelſe, ſom endelig ſtyr— 
tede Yndlingen. Chriſtian blev indviklet ft en Krig mod 
Sverrig, hvortil Ludvig T4deg Krig mod Holland gav An—⸗ 
ledning. Danmark allterede fig med Churtyrften af Brans 
denburg, ſom underftøttede Holleenderne, hvorimod Sverrig 
var Ludvig 14des Allierede. For at ſikkre ſig Hertugen af 
Holſteen, havde man tvunget ham til det Rendsburgſte For— 
lig, hvorved han afftod Tonningen og overlod Kongen alle 
fine Tropper. Eſfterat Krigen var erflæret, indtoge ve 
Danſke Wismar; fiden ſattes Tropper over til Staane, 
hvor begge Kongerne bare felv tilſtede. lagene ved Lund 
og Landskrone vare imidlertid ct heldige for de Danſte. 
Bedre gif det fil Søes, hvor Admiral FZromp i Forening 
med Juul fetrede over de Svenſte ved Heland. Niels 
Juul havde i Forveien erobret Gulland, flog næfte Aar den 
fvenfke Admiral Sjoblad ved Colbergheide og vandt endelig 
den vigtige Seier i Kjøgebugt 1677, hvor de Svenſte 
miſtede 22 Skibe. De Danffe vare nu Herrer pan Aſter— 
førn og indtoge Ruͤgen. Dette Held uagtet nødtes Kongen 
af Danmar, der blev forladt af fine Allierede, at flutte Fred 
med Sverrig fil Lund uden nogen Fordeel. Med Franterig 
afgjordeg Stridighederne i Fontainebleau 1679. Vinder Kri> 
gen var Griffenfeldt ſtyrtet. Kongens Halvbroder Gylden— 
løve, Hertugen af Ploen og flere arbeidede paa hans Fald: 
man beſtyldte ham for at have folgt Embeder, faaet i util⸗ 
Ladelig Forbindelfe med udenlandſke Hoffer ag brugt uanftæn= 
dige Udtryk om Kongen i fin Dagbog, Han dømtes til Do— 
den ſom Majeftætsforbryder, dog fik han Pardon og fendtes 
til Munkholmen. Mange af de gode Indretninger, fom kom 
iſtand unter Chriſtian den zte havde Griffenfeldt Deel t. 
Krigsmagten og Flaaden fattes £ Stand"; den danſtke og 
novike Lov blev givet, Hoieſteret ſik en forbedret Indretning, 
en nye Adel oprettedes, Landeveiene forbedredes, Milepæle 
opreiſtes, Landet opmaaltes til Skatternes bedre Beſtem⸗ 
melſe, en nye Matricul indførtes, Berne St. Thomas og 
Gt. Jan erhvervedes m, m. — Kongen var gift med Char» 
fatte Amalia af Geffen, med hvem han havde fem Børn, 
Med Sophie Amalia Moth avlede Kongen to Gyldenlover, 
hvoraf den ældfte blev Stamfader for Greverne af Danne— 
føjold Samføe. Chriſtian den zte døde den 25 Auguſt 1699. 
Charlottenborg, Amalienborg og Reformeert⸗Kirke bygger 
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des under ham og Nyholm blev anlagt. Videre indførtes 
Dannebrogsordenen. 

Chriſtian den 6te, en Son af Frederik 4de, blev 
føbt den 30 Novbr. 1699 og befteeg Thronen ved fin Faders 
Død 1730, fan forandrede og afffaffede adſtillige af fin 

Faders Indretninger, afſkedigede hang Miniſtre og ſendte fin 
Gtedmoder Anna Sophie Reventlau til Clausholm i Iyl— 
lant, Hang Gemalinde, Sophie Magdalene af Branden: 
burg-Culmbach, der meget elffede Pragt, fif ham til at ned— 
tive det af hang Fader byggede Kjøbenhavns Slot, og i bets 
Sted opføre Chriſtiansborg; videre opbyggede han og Hirſch— 
holm, men bragte herved Riget i en betydelig Gjeld. Han 
førgede alvorligen for Flaaden og fod indrette Dokken efter 
Grev Danneſtjolds Forflag til Skibes Reparation. Videre 
ftiftede han Frokenkloſterne Wemmeltoft og Walløe. famt 
Videnſkabernes Selſtab i Kjøbenhavn: han indførte Con: 
firmationen og tillod det veftindiffe Compagnie at kjebe Sen 
St. Croix af de Franffe. Under Chriftian den 6te indſneeg 
en hyklerſt Gudsfrygtighed fig, hvortil Kongen ſelv var til⸗ 
beielig. Han døde den 6te Aug. 1746. 

Chriſtianden 7de, en Son af Frederik den zte og 
den engelffe Prindſeſſe Lovife, blev født den 29 Januar 1749 
og befteeg IZhronen 1766. Samme Aar giftede han fig 
med Garoline Mathilde, Soſter til Kong Georg 3die af 
England og gjorde derpaa en Udenlandsreiſe til Tydſtland, 
Holland, Frankerig og England og anbefalede fig overalt ved 
fit indtagende Veſen og fin Munterhed. Ved fin Tilbage— 
komſt medbragte han Livlægen Johan Frederik Stru— 
enſee, der fnart formaaede Alt over Kongen, fom ophøjede 
ham i Greveſtanden og tillod ham at gjøre olle de Foran— 
dringer han fandt for godt. Struenſees hurtige Stigen 
vakte ham mange Misundere og i Spidſen af dem ſtod En— 
kedronningen Juliane Marie, Hendes Partie feirede ende— 
ligt, hun fik Kongen til at udftæde en Arreſtbefaling mod 
Greverne Struenfee og Brandt, hvis Forandringer fom man 
paaftod havde vakt en Misfornøielfe, der kunde blive farlig 
for Kongens Liv, Dronning Caroline Mathilde, ſom he— 
ſtyldtes for at ftaae i Forbindelſe med Struenſee, blev forfé 
bragt til Kronborg og derfra fil Hannover, hvor hun døde 
i Celle, Struenſee og Brandt bleve dømte ſom Majeſtets⸗ 
forbrydere og henrettede, Enkedronningen paatøg fig nu, da 
Kongen var fvag, Statsbeſtyrelſen tilligemed Arveprinds 
Frederik og Geheimeraad Ove Høegh Guldberg. Under 
dette Minifterium endtes de Stridigheder, fom faa længe 
havde fundet Sted Mellem det hertugelige holſteenſte Huus 
og Danmark, da Storfyrfte Paul af Rusland overlod fin 
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Deel af Holſteen til Danmark mod Oldenborg og Delmen⸗ 
horſt, ſom han gav til en holſteenſkt Prends Peter Frederik. 
Bigtig Decl i underhandlingerne herom havde Joh, Hartvig 
Ernſt Greve af Bernftorf havt; han gjorde fig tillige for—⸗ 
tjent ved. af ſtjenke Bønterne paa fine Goofer deres Frihed, 
hvorfor de have opreift ham et Mindesmerke i Rærfeden af 
Gjentofte, Under det guldbergſke Minifterium blev og In ds 
fødsretten givet, hvorved beſtemtes, at kun Danſke, 
Norſte og Holftenere ffuide have Udgang til Statens Cmbez 
der, dog gjordes dir en Undtagelfe med Mæno, fom ved uds 
mærkede Kundſtaber eller ſtor Formue kunde gavne Staten. 
Da SKrønprintfen var bleven confirmeret deeltog han felv i 
Stalsbeſtyrelſen og blev heri unbderftetter af den ypperlige 
Stalsmand Andreas Peter Greve af Bernſtorf. 
Under denne Beftyrelfe nød Danmark et Held, fom tun fjel- 
den blev def til DBeel. Man arbeidede med ædel Iver paa 
at forbedre Bondeſtandens Kaar og ophævede Stavnébaandet, 
i hvilfen Anledning en Støtte opreifteg uden for Kjøbenhavne 
Veſterport. En næften fuldkommen Trykkefrihed fandt Sted, 
hvorved mange nyttige Sandheder kom for Lyſet. Sammes 
Misbrug bar givet Anledning til en ſenere Indſtrenkelſe. 
J Aaret 1788 fendte Danmart et Troppecorps ind i Sver⸗ 
tig paa Grund af en Alliance med Rusland. Da ten 
ſvenſte Armee ſtod imod Ruſſerne trængte de Danſte uven 
ſynderlig Modſtand frem lige til Gothenborg. De traf fig 
dog ſnart igjen tilbage, da Englænderne truede, og Dan» 
mark tog fiden ingen Deel i Krigen mellem Rusland og 
Sperrig. — Den danſke Comandeur Billeindlagde fig ſtor 
Hæder for Tripolis, ſom havde viiſt fig fiendtligſindet mod 
Danmark, Med Fregatten Najaden og Briggen Sarpen 
lagde han fig udenfor Tripolis og blev angreben af en ſtor 
Mengde tripolitanſte Smaaſtibe, af hvilfe han ødelagde Enz 
deel og fvang de øvrige til Flugt. Den franſte Revolu— 
tions Udbrud fatte næften heſe Europa i Bevagelſe, men 
Bernſtorfs Klogſtab vedligeholdt Neutraliteten for Danmark, 
hvis Handel blomſtrede og hvis Skibe befeilete alle Have 
med Sikkerhed. Kun Englands Fordringer pua Herredom—⸗ 
met til Søes forftyrrede nu og da Danmarks Roe. Keiſer 
Paul af Rusland troede fig ogſaa fornærmet af de Engelſte 
og bragte en Alliance iftand mellem Rusland, Danmark og 
Gverrig for at holde over Meutraliteten til Soes. England 
vilde et give efter og udruftede en Flaade under Admiralerne 
Parter. og Nelſon, ſom fendtes til Øftetføen. Nelſon angreb 
den danſte Forfvarsflaade paa Kjøbenhavns Rhed og efter 
en tapper Modſtand, blev ber fluttet en Vaabenſtilſtand, 
under hvilten Danmark fratraadde Forbindelfen med Russ 
land. Keiſer Paul var imidlertid død og Rusland ſaavel⸗ 
fom Danmark og Sverrig ſluttede Fred med England, dog 
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uden af denne Nation eftergav nogen af fine Forbringer om 
at vifitere convoyerede Skibe. Vel fluttede England og 
Frankerig Freden fil Amiens, men Krigen brød fnart ud 
igjen, og, da betydelige Hare marſcherede igjennem det nord⸗ 
lige Tødfland troede Kronprindſen det nødvendigt at dætte 
Grendſerne og havde derfor Danmarks flefte Tropper liga 
gende i Holſteen. Englænderne udruſtede en ſtor Flaade med 
Landingstropper, hvormed de feilede til Oſterſoen. Da der 

| flet ingen Uenighed var mellem Danmark og. England troede 
man ei at have nogen Grund til Frygt og de danſte Tropper 
bleve i Holſteen. Pludſeligt fremfom Englænderne med ven 
Fordring at den danſke Flaade ſtulde udleveres dem indtil 
en almindelig Fred. Da bette blev afflaaer fattes Tropper i 
Land fra den engelffe Flaade der havde omringet Sjælland. 
Admiral Gambier comanderede Flaaden og Lord (Satbcart 
Landtropperne. De fandt fun liden Modſtand og begyndte 
den 2den September. 1307 et frygteligt Bombardement paa 
Kjøbenhavn. … Den Øverftbefalende i Staden General Pey⸗ 
man begyndte derfor Underhandlinger, hvoraf Følgen var 
at Flaaden. tilligemed Sokrigsfornodenhederne i Arſenalet 
ſtulbe overgives de Engelſte, der efter Sex Ugers Forlob for— 
pligtede fig til at forlade Sjælland. Endnu tilbod de en 
Forbindelfe med England, hyoilket Kronprindſen i billig 
Harme aftog og allierede fig nøiere med Feankerig. Ved 
Begyndelſen af Fiendtlighederne bar Ehriſtian den 7de ført 
fra Sjelland til Rendsburg, hvor han døde den 13 Marts 
1808. — 30 ſtrekkelige Ildebrande traf Kjøbenhavn under 
hans Regjering: den 26de Febr. 1794 afbrændte det prægtige 
Ehriftiansborg og det følgende ar den zte Juni fortærede 
Ilden en ftor Deel af Staden (934 Huſe) og Endeel af Fors 
raadshufene paa Gammel: Holm, 

Chriſtiania, Hovedſtaden i Norge ved Chriftianias 
fjorden har 1500 Huſe og omtrent 11000 Indb. Den har 
ſit Navn af Chriſtian 4de, ſom lod den opfere da den gamle 
Bye Opſloe, ſom Harald. Haardraade havde bygget, var 
afbrændt pan nogle faa Hufe nær, Staden driver en fem» 
melig Handel fornemmelig med Breder og Jern. Den fora 
fvares af Fæftningen Aggershuus, har ct Univerſitet ftiftet 
af Kong Frederik 6te, en Cathedralſtole, et Militairinſtitut, 
og ei Stiftsoverret. Den ſvenſte Generalgouverneur i Jorge 
reſiderer i Chriſtiania, fom og ér Sædet for en Biſkop. 

Chriſtiansſand, en temmmelig betydelig Stad i 
Stiftet af famme Navn med 5000 Indb, Der er ligefom 
Ghriftiania anlagt af Chriſtian 4de, har en latinſt Stole, 
en. Stiftgoverret og en god Havn, ſom forfvares af Fæftnin= 
gen Chriſtiansholin. 
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Chriſt ine, Dronning af Sverrig, født den ofe Decbr: 
1626, var en Datter af Guftav Adolph og den for fin Skjen— 
hed, ſaavelſom Smag for Kunfter og Videnſkaber udmærkede 
Prindſeſſe Marie Eleonora af Brandenburg. Guftav anvendte 
ſtor Omhue paa fin Datters Opbragelfe. Hun erholdt Un— 
derviisning i alle de Videnſtaber, ſom kunde danne hendes 
Characteers Energie. Da han kort derpaa gif til Tydſkland 
anbefalede han fin Datter i de meeſt rørende Udtryk Cants— 
leren Oxenſtjerna. Da Guſtav var falden ved Luͤtzen 1632, 
forſamlede Rigsſtenderne fig og proclamerede den ſexaarige 
Chriſtine til Dronning og gave hende 5 af de fornemſte 
Kronemhetsmænd til Formyndere og overdrog dem tillige 
Adminiſtrationen. Hendes Underviigsning vedblev efter Gu— 
ſtavs Plan, og, da hun havde en levende Indbildningskraft, 
en lykkelig Hukommelſe og en fielden Forftand gjorde hun 
de hurtigſte Fremſkridt; hun lærte de gamle Sprog, Hi— 
ftorie, Geographie, Politik og gav Slip paa Fornøtelfer for 
at kunne hellige fig Videnſkaberne. Tillige røbede fun hiin 
Synderlighed i Adfærd og Characteer, ſom hendes hele Liv 

bæver Yræg af, Hun vifte fig ikke gjerne i Fruentimmerflæs 
der, tilbagelagde ſtore Strakninger til Fods og til Heſt og 
deltog i Jagtens Befværligheder, ja felv i dens Farer. 
Hun um derkaſtede fig nødig Hofetifetten, Mod dem, fom 
omgave hende, vie hun verelviig den ſtorſte Fortrolighed og 
haanende Stolthed eller imponerende Heihed. Oxenſtjerna 
ærede hun fom en Fader, ſtjenkede ham fin hele Fortroelig— 
hed og lærte Regjeringsfunften af ham. Snart vifte hun i 
Statsraadet en Forſtandsmodenhed, ber fatte hendes For— 
myndere i Forbauſelſe. lerede 1642 anmodede Rigsſtæen— 
terne hende om, ſelv af paatage fig Regjeringen, men hun 
undſkyldte fig med fin Ungdom og Uerfarenhed. Førft fo Aar 
eftev begyndte hun ſelv at regjere. Hun endte den med Dan— 
mark begyndte Krig heldigt i Freden til Bromſebroe 1645. 
Dernæft ſkyndte hun paa Krigens Afajørelfe i Tydfeland, for | 
uforſtyrret at kunne overlade fig til Bidenffaberne. Sverrig 
erholdt ved den weftphalffe Fred 1648 Forpommern; Bre— 
men, Verden, Wismar, fre Stemmer paa Rigsdagen og 5 
Milliener Rigsdaler, Almindelig yttrede nu Nationen det 
Onſte, at hun vilde gifte fig, men bette var mod hendes 
Tilbsielighed til Uafhængighed, Blondt flere, der ønffede 
hendes Haand, var og hendes Fætter, Carl Guftav af Zwei⸗ 
bruden” Hun afflog vel hans Onſke, men bevegede Stæns 
berne 1649 til at beftemme ham til hendes Efterfølger, Kort 

! 

derpaa lod hun fig frone med megen Pragt. Fra denne | 
Tid forandrede hun paafaldende fin Regjeringemaode,  fors 
fømte fine gamle Miniftre og hørte ærgjerrige Yndlinges 
Raad. Skatkammeret tomtes ved ulenfigtsmæsfig Odſlen, 
Titler og Udmärkelſer bleve givne til Uværdige; herover 
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opkom Misfornøielfe og Partler. I den Forvirring, . hvori 
Dronningen herover befandt fig, beſtüttede hun at nedlægge 
Regjeringen. De gamle Miniftre, ifær Orenſtierna, gjorte 
faa eftertrykkelige Foreſtillinger, at hun afſtod fra fit Forigt. 
Gun fyntes nu igjen at ville regiere med Faſthed. Kunſter 
og Vibenſtaber ſyſſelſatte iſer hendes Opmerkſomhed; Hun 
kjebte Malerier, Medailler, Manuffripter, ſieldne og koſt— 
hare Zøger, underholdt Brevvexling med mange Lærde og 
kaldte adffillige til ſit Hof. Descartes, Grotius, Saimaz 
ſius, Bochart, Huet, Chevreau, Naudse, Vosſius, Conring, 
Meibom indfandt fig i Stockholm og Dronningen under— 
holdt fig med dem om Philoſophie, Hiſtorie, Antiquiteter, 
greſkt og romerſt Litteratur, med hvilfe Gjenſtande hun var 
lige fortrolig. Blandt de litteraire Lyftigheder hun forbandt 
med alvorlige Studier, var den græffe Dands, fom hun lod 
Meibom og Naudée opføre, fægen Bourdelot, en intriguant 
Hofmand, befad en tidlang Dronningens hele Fortrolighed, 
indtil Klager og Trudſler nødte ham til at forlade Sverrig. 
My Forvirring vifte fig nu i Forvaltningen, og Meſſenius's 
Gammenfværgelfe havde ei alene truet Dronningens Ynd— 
linge, men og Dronningen felv. Chriſtine fattede paa nye 
den Beſlutning af nedlægge Regjeringen og var denne Gang 
urokkelig. 1654 forfamlede bun, 29 Aar gammel, Htigeftæn-= 
derne i Upſala, gjorde dem fin Henſigt bekjendt, nedlagde 
egnene paa ben kongelige Verdighed for at overgive dem 
til Carl Guſtav Hun forbeholdt fig en beſtemt Indkomſt, 
fuldkommen Uafhængighet for fin Perfon og den høiefte Magt 
over dem, fom hørte til hendes Huus. Nogle Dage derpaa 
reiſte hun bort og tog til fit Valgſprog: Fata viam inve- 
nient (Sktjebnen vil vife Veien). Hun gif over Danmart og 
Tydſkland til Brufjel, hvor fun blev i nogen Tid. Her gif 
hun hemmelig over til den cathjolffe Religion, for hpilken 
hun ſiden offentlig erklærede fig i Inſpruͤck, uden at man fan 
angive nogen Anledning til dette befynderlige Skridt. Fra 
Inſpruͤck reiſte hun til Rom, Hvor hun holdt fit Indtog t 
Amazondragt til Heft med megen Pragt, Da Pave Alexan— 
der den 7de havde confirmeret hende, antog hun og Savnet 
Alexandra. Hun beføgte de gamle Mindesmærfer og opholdt 
fig opmærkfom ved Alt, hvad der kunde vælfe hiftorifée 
Erindringer. Da hun engang beundrede en Sandhedens 
Statue af Bernini, og Cen af hendes Ledſagere rofte hende 
derfor med den Bemærkning, at Sandheden ei var alle Per— 
foner af hendes Sfand faa Fjær, fvarede hun: ”Kan vel være, 
thi ikke alle Sandheder ere af. Marmor”, Efterat have til— 
bragt nogen Tid i Rom, reifte hun til Frankerig 1656. Hun 
opholdt fig nogen Tid i Fontainebleau, i Compiegne, hvor 
dengang Hoffet befandt fig og i Paris, Saa meget Unfted 

| hendes. Dragt og Sæber ogfan gave, Tod man dog hendes 
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Talenter åg Kundſkaber vederfareß Rot, Hun vilde være 
Mæglerjée mellem Frankerig og Spanien, men Mazarin fors 
ſtod med Anſtand at Ende paa hendes Afreiſe. Aaret ders 
paa fom Sun tilbage, og dette hendes andet Ophold i Frans 
kerig er mærkværdigt ved hendes Oberſtaldmeſter, Monal⸗ 
deſchis Henrettelſe. Han havde befiddet hendes hele Fortroe⸗ 
lighed, men blev. beffylde for Forræderie af hende. Det frana 
fee Hof tilfjengegav hende fit Mishag over denne hevngjerrige 
Handling, og to Maaneder forløb, før Dronningen vifte fig 
offentlig i Paris. Da hun 1633 kom tilbage til Rom, fik 
hun Tun lidet glædelige Efterretninger fra Sverrig. Hendes 
Penge udebleve eg Ingen vilde gjøre hende Forſtud. Pave 
Alerander den 7de hjalp hende ud af denne Forlægenhed ved 
at tilftaae hende en Penſion af 12,600 Scudt og give hende 
Cardinal Azzolini fil Finantsintendant Efter Carl Guftavs | 
Dod foretog hun fig en Reiſe til Sverrig. Hun foregav at 
ville ordne oefonomiffe Anliggender, men man mærkede ſnart 
at hun havde andre Henſigter. Da Kronprindſen var, meget 
ung, ertlærede hin, at hun t Tilfældet af hans Død, gjorde 
Fordring paa Zhronen. Dette fog man ilde op og nødte 
hende fil at underførive en formelig Fratræbelfegact,  Untre 
Ubehageligheder bevægede hende til at forlade" Stoholm. 
1666 gif hun anden Gang til Sverrig, men vendte tilbage 
uden at komme til Hovedſtaden, da hun hørte, af man et 
"vilde tilftaae hende offentlig Religionsovelſe. Da Johan 
Caſimir havde nedlagt Regjeringen, arbeidede hun paa af 
blive Dronning i Polen, dog uden at Polakkerne lagde Mærke 
dertil, Hun vendte tilbage til Italien og henlevede fin øvrige 
Tid i Rom for Kunfterne og Videnffaberne. Hun ſtiftede 
et Akademie, correſponderede med Lærde, famlede paa Haand» | 
fErifter, Mynter og Malerier og bøde den 19de April 1659. 
Hun blev biſati Peterskirken og Paven lod opreiſe hende ef 
Minde med en lang Indſtrift. Selv havde hun biot for⸗ 
langt te Ord: vixit Christina annos LXIII, Hendes Hoved⸗ 
arving var Cardinal Azzolini. Bibliotheket kjobte Alexander 
den 8de, ſom lod henlægge 900 Haandſtrifter i Vaticanet og 
gav fin Familie de gvvige Boger. Malerierne og Antikerne 
Fjøbte Odeſcalchi. Aar 1722 kjobte Hertug-Regenten af 
Frankerig en Deel af dem for. 90,000 Scudi. Diſſe Samlin-⸗ 
gers Rigdom fan man fee af de Værter, hvori de findes 
beffrevne, nemlig Havercamps Nummophylacium reg, ; 
Christ. og Museum Odescalcum. Chriſtines Liv-vifer en " 
Blanding af modſigende EgenEaber, Hendes Menneſtekund⸗ 
ab og gjennemtrængende Forftand kunde ei ſikkre hende mød 
chimæeriſte Planer, aldymiftiffe og aftrologiffe Drommerier. 
Hun var mere overordentlig end ſtor. fun har efterladt 
nogle Værter, hvori man gijenkfender hendes Characteer og N! M 

| 
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Tenkemaade, De findes” for Størftedelen & Archenholzes 
Memoires om denne Prindſeſſe. Kro: 

Chriſtopher (Sanct), hører fil de Helgene, hoie 
Navn vel er meget beremt, men om hvis Lednetsomſtendig—⸗ 

heder vi fun vide, Lidet. Den almindeligſte Mening er af" 
(han var fra Syrien eller Cilicien, blev døbt af den Hellige 
Babylas, Biffop i Antiochien og erholdt Martyrpalmen i 
Midten af det 3dje Aarhundred i Lilleaſien. Man fremvifer 
Reliquier af ham paa forſtjellige Steder, ifær i. Spanien, 
Den erientalffe Kirke holder hans. Feſt den 9de Mai, den 
veſtlige den 25de Juli, Man-tog-ifær fin Tilflugt til ham. £ 
Peſtens Cid. Savnet Chriſtopher betyder Cen ſom bærer 

paa fine, Stulbre igjennem Havet. 

Chriſtopher eler Chriſtoffer, dette Navn har 
|fre. danffe Konger havt. Chriſtopher ifte, var en 
Son af Valdemar den aben og Tom pan Thronen efter fin, 
Sroder Abel. Haͤns Regjering var. meget urolig, hvortil 
|ifær Erkebiſkop Facob Erlandſen bidrog. Han lod vel denne 
Prelat gribe og fengſle, men. blev. derfor fat i Bann og ſom 
Iman formoder forgivet i Sakramentet 1259 af Domher⸗ 
ren Arnfaſt, ſom ſiden blev BifÉop i Aarhuus. — Chri ft o— 
pher den 2den varen Son af Erik Glipping os Broder 
til Erik Menved, under hvis Regjering ban hadde foraarz, 
(faget adſtillige Uroligheder, höoorfor og Erik Menved før ſin 
Død fraraadede af vælge ham. til Konge. Desuagtet blev 
han. valgt. 1,319. efterat have underſtrevet en meget haard 
|Daandfæftning, ſom han dog ci agtete at holde, Riget 
kom under ham i den førgeligfte Korfatning. De vigtigſte 
Provindſer vaxe ide Svenſtes og de holſteenſte Grevers 
Hendec. Den holſteenſkte Grev Geert tvang endog Kongen tik 
lat forlade Danmark; han kom vel tilbage, men levede for— 
jagtet og uden. Anſeelſe og ejede ved fin Død 1334, Fun et 
Stylke af Lolland og nogle adſpredte Sfæber. — Cbrift os 
pher 3die af Baiern, en Søfterføn af Erik af Pom— 
mern, blev udvolgt fil Rigsforſtander i Danmark, da Etik 
[blev affat og Fort derpaa til Konge. De Svenſte og Norſtke 
lantoge ham ogſag efter adſtillige ünderhandlinger. £igefom 
Erik førte han mange Tydffe ind i Landet, men forandrede 
fin Opfotſel i denne Henſeende, da man gjorde ham Fote— 
ſtillinger derimod. J Sverrig indtraf under hans Regiering 
jen ſocr Hungersned, ber føltes faa meget mere ſom Kongen 
[levede i Oberflodighed. Da Underſaatterne i Sderrig nodtes 
til at ede Barkebrød, kaldte man Kongen ſpotviis Barebone . 
gen. Han⸗gjiorde Kjøbenhavn til ſin Reſidents og her hade 
Kongerne ſiden den Tid reſideret, — af de jyde. 
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Bønder, Tom vare Erik hengivne forgarſagede en Borgerkrig, 
der førtes med ſterſte Grumhed, men endelig bled dempet af- | 
Kongen. Chriſtopher døve 5448, hvorpaa den oldenburgſte 
Stamme befteeg den danſte Throne. i 

«1 Chriſtelig Religion, fre Religion, 

Chrifus, fre Jeſus— J 

Chroniſk (af Chroͤnos /Tid), betyder iĩ Almindelisheb 
hvad der er varigt; dernæft et viſt Slags Sygdomme, der 
med lidet Ophold ftedfe vende tilbage, ! 

Chrono di ftidon, Chronogram kalder man ſaa⸗ 
danne Vers, af hvilke man ved at udpege de Bogſtaver, 
hvormed Romerne ſtreb deres Tal ſom M. D. C. tan bringe 
et Aarstal ud; f. Ex. reges ConCeDant paceM, hvor 
Bogftaverne CCDCM fammenlagde udgiere Aarstallet 1800. 
Chronographie, Tidsbeſkrivelſe d. e Hiftorieffriven efter 
Tidsfolgen. — Chronometer tt Slags meget nøiagtigt udar⸗ 
beidede og derfor meget koſthare Uhre, fon man forſt forfær-= 
digede i England. Et godt" Chronometer afviger i flere 
Maaneder Fun faa Minuter eller Sekunder. 

Chronologie elleve Tidsregning er den Vi— 
denſtab, ſom beſtemmer Begivenheders Følge og Varighed 
efter. en ſikker Maaleſtok. Denne Maaleſtok er ifær Solens 
og Maanens Bevægelfer. Ved Solens tilſyneladende Beve⸗ 
gelſer fremkommer Dag og Nat, Aar og Aarstider, hvorved 
man fåaer hegvemme og ſikkre Punktet til at afmagle⸗Tiden. 
Maanen har to ligedanne Bedegelſer, den ene omkring Jor⸗ 
den i 24 Timer, den anben igſennem Dyrekredſen i omtrent 
30, Dage. Denne fidfte Bevagelſe, hvorved Maanen fire” 

——— —— — — ——— 

Gange forandrer Skſtkelſe, er en begvem Maaleſtok ved” . 
Tidsafdelingen og beſtemmer Maanederne. Nodvendigheden 
ved de daglige Forretninger at have endnu noftagtigere og 
more. beſtemte Ufdelinger af Dagene frembragte endnu mindre 
Tidsafdelinger: Aaret og Maanederne deltes i Uger, Dagene 
i Timer, Timerne i Minuter, Minuterne i Sekunder, diſſe i 
Tertier. Man feer her at en dobbelt Inddeling af Tiden finder 
Sted: en naturlig og en kunſtig. Mén felv iden naturlige Inds 
deling er noget Vilkaarligt, da det gandſke afhænger af Sen Ind⸗ 
delende, hvilken Punkt i Himmellegemernes Bevægelfe han vil! 
antage ſom Begyndelfegpunft f. Er, ved, Solens daglige Be— 
veeg elfe, dene Opgang, Middagspunkt eller Nedgang, eller ved 
den aarlige Bevegelſe den lengſte Gommier- eller den korteſte | 
Vinterdag. Derfor beſtemtes bet af dem ſom indrettede det 
borgerlige Liv ved Love, hvorledes man ſtulde begynde og | 
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lende Mar, Maaneder og Dage, ſaavelſom is hvor mange 
[mindre Dele be ftørre fulde inddeles, - Af denne Forſtjel 
Imellem den naturlige og kunſtige eller borgerlige Tidsregning 
Fremkommer en Forſtjel i Chronologien felv: man føjelner 
mellem den mathematiſte eller aſtronomiſte og den 
hiftorifge, Den aftronomiffe Chjronclogie beſtemmer Lo— 
vene for og Varigheden af de naturlige Tiddele efter Stjer⸗ 
nernes rigtig iagitagne Omløb paa Himmelen: den hiſtoriſte 
&hronologie handler om Tidens borgerlige Inddeling, om 
pe forſtjellige Mationers Titsregninger, om de gamle Pe— 
rioder eller de berømtefte Tidsepocher 2c, Man indfeer let» 
telig, at den ene af diſſe Chronologier behever den anden 
lor at blive tydelig: al hiſtoriſt Chronologie grunder fig paa 
øen aſtronomiſke, men denne fan ei beftemt angive Tidsde— 
enes Længde uden aft betjene fig af den borgerlige Chrono— 
[logie, Paa dem begge grunder Calenderens Indretning ſig. 
Mathematiker og Aſtronomer beſtemme Tidens Dele, ſaaledes 
Tom de af Naturen angives ved Solens og Maanens Bevæz 
zelſer efter deres fande Varighed. Det er overladt dem, ſom 
Indrette det borgerlige Liv, lovmesſig at beſtemme, med hvil⸗ 
ken Dag Uaret ffal begynte, af hvor mange Dage en Maas 
ned eller en Uge ſtal beſtage 20, Diſſe lovmæsfige Beftems 
nelſer ligge til Grund for Calenderen eller Almenachen 
we, Fortegnelfen paa alle enkelte Dage, Uger og Maaneder, 
Jam Uudgjøre det borgerlige Aar, tilligemed Fagttagels 
en af de borgerlige SPærkværdighever f. Cr. Feſtdage, ſaa⸗ 
selfom de aftronomiffe f. Cr. Ny: og Fuldmaane, Solſtitier, 
Wquinoctier, Sol; og Maaneformørkelfer "20, - Saavidt 

hiftorifte, begge ere uadſtillelige. Men hvorledes Tiden ind» 
zeeltes bog forſtjellige Folk kunne vi fun vide hiſtoriſt. Den 
hiftorifte Chronologie foredrages derfor: 1) Forſtjellige Mas 
oners Xarformer ſaaledes ſom de ved Lovgidere, Religions— 
tiftere eller andre ere beſtemte; 2) de Begivenheder, ſom af 
orſkjellige Folk ere valgte til Epocher, det er Begyndel⸗ 
espunkter, hvorefter de talte Aarenes Følae f. Cr. Hinduer= 
tes" Jug, Nabonaſſars Ira, den ſeleucidiſke hos Chaldæer; 
Syrer, Perſer, Wgypter, Verdens Skabelſe hos Søberne, 
Chriſti Fodſel hos de Chriſtne, Olympiaderne hos Grakerne, 
Roms. Opbyggelſe, Wra-conſularis hos Romerne; Hedſchra 
ller Muhameds Flugt hos Muhamedanerne, den julianſtke, 
zregorianſte Calender ꝛc. Fordi herved forekommer faa 
meget fremmedartet, ſom vanſteliggjer Beregningen, antager 
nan 3) en Aarform og en Epoche for derefter at reducere 
hlle; Nationers Warformer og Epocher og deri at ordne alle 
Nationers og Tiders Begivenheder, Den nuværende euro 
sæiffe Chronologr. og; Hiſtorieforſter maae overføre Tidsan— 
zivelſerne efter fremmede: Epocher og Tidsregninger til den 

å 2 

maatte den aftronomiffe Chronologie være forbunden meb den” 

V 
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nu hos og brugelige. Gegewifch har i fn Indledning fil den 
hiſtoriſte Chronologie leveret; et meget brugbart Vært i 
denne Materie. 

Chryſolith, en Xdelſteen, ſom hav en grenguul 
arve; den bladeſte af alle UEtelftene, — Den ct gjennem⸗ 
gtig og dyryftalliferer fig i brede firkantede Søiler med af» 

ſtumpede Sidekanter og med ſexſidede Endeſpidſer. Den fin⸗ 
eg i Orienten, i Peru, Braſilien, Bøhmen, Sachſen ꝛxc. 
hryſopras eller almindeligt Chryſopas, et Slags Chryſo⸗ 

Jith, der er guulgron af Farve. 

Chryſoſtomus (St, Johannes), va Semi Kirz 
kefader, var født i Antiochien 344. Hans Fader, ved Navn 
Secundus, commanderede Rigets Tropper i Syrien. Endnu 
banede i Grekenland Veltalenheden Veien til de høiefte Em⸗— 
beder: Ehryſoſtomus ſtuderede den under Libanus, den Tids 
beromteſte Taler og overgik fnart fin Meſter. Efterat han 
havde lagt fig efter Philoſophien opofrede han fig den hellige 
Skrifts Studium og beſluttede at hellige Gud fit Liv langt 
fra Verdens forfængelige Glands i Syriens Orkener. Han 
havde alerede dengang med overordentligt Held ført nogle 
Sager for Retten. Han levete nu tre Aar i Antiochien, 
hvor han indgik Venſtab med Baſilius, med Theodorus, ſiden 
Biffop i Mopfuefte og med Maximus, fiden Biffop 1 Sele 
cia. Provindſens Biffopper havde beſluttet at tildele Chry⸗ 
ſoſtomus og Baſilius den biffoppelige Værdighed, men Chry⸗— 
foſtomus tog Flugten og ſtjuite ſig. Aar 374 begav han ſig 
til Eremiterne, fom beboede Bjergene ved Antiochien Det 
Liv, han førte blandt dem har han feld beſtrevet faaledest, 
De ftaae op ved førfte Hanegal eller» bed Midnat; efterat de 
i Falledsſtab have læft nogle Pſalmer og Hymner, beſtjef⸗ 
tiger' enhver fig i fin Celle med den hellige Skrifts Læsning 
eller Bogers Afſtrivning. Derpaa gaae det Kirkens efter 
Meſſen gaae de ftille tilbage til deres Bolig. De tale aldrig 
med hverandre; deres Mærina beftaaer af noget Brød og 
Galt; Nogle tage ogfaa Olie dertil og de Syge noget Grønt; | 
Efter Spiisningen hvile de nogle Hieblikke og foretage ders | 
paa deres fædvanlige Øvelfer, De grave Jorden, færde ; 
Fræer, forfærdige Kurve og Klæber og vaffe Reiſendes Fod⸗ 
der, Deres Seng er en vaa Jorden udbredt Matte, deres i 
Dragt Sind eller Tøi, forfærdiget af Gjeddes og Cameel⸗ 
haar, De gaae barfoddede og have ingen Eiendomme: Or⸗ 
dene mit og dit horer man aldrig. J Peres Geller herſter en! 
uafbrudt Fred, en ſtille og rolig i Verden ufjendt Munterhed. 
Efter fire Aar forlod Chryſoſtomus diſſe Eneboere for at: 
føge endnu ſtorre Enſomhed. Han begav fig til en Hule, 
hvor han tilbragte to Aar uden at lægge ſig. Hang Vaagen, 
fade Afholdenhed og Stedets Fugtighed paadrog ham en 
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ftig Sygdom, fam: nødte ham at: vende. tilbage til Antib— 
ien 381, Samme Aar blev han af Biffoppen i Antochien 

(kaldt fil Diakonus. Han giorde ham ſiden til fin Bikar og 
bpaalagde ham: at forkynde Folket Guds Ord. Hidtil havbe 
denne Fovretning fun været Bifperne forbeheldet. Chryſo—⸗ 
ſtomus var bengang 43 Aar gammel. Hang Veltalenhed 
trak Zoder, Hedninger og Kjettere fammen. Han var, figer 
Sozomenes, denne Kirkes og hele Orientens Prydelſe, da 
Keiſer Arkadius 397 hævede ham. paa Biſpeſtolen i Conſtan— 
tinopel. For at Indbyggerne i Antiochien et ſtulde mode 
fætte fig hang Afreife, lod Keiſeren ham hemmelig bringe 

til Conſtantinopel, hvor Theophilus, Patriarch af Alexan⸗ 
Idrien, indriede ham. Han begyndte med af indſtræenke fit 
Huſes Udgifter, ſtiftede Hoſpitaler, forbedrede Geiſtlighe— 
dens Sæder og omvendte en Mængde Hedninger og Kjettere; 
Han gav fig og af med at pleie Syge og gav vige Almiſſer. 
For at udbrede Evangelium ſendte hanen Biſkop ſom Mis—⸗ 
ſionair fil Gotherne, en anden til Scytherne, andre til Per⸗ 
ſien og Paleſtina. Da et Oprør udbred imod Miniſteren 
WEutropius, og denne føgte Beſkyttelſe ved Alteret, ſom han 
forhen havde vanhelliget, rebdede Biſkoppen ham fra det inde 
trængende Folks Raſerie og bragte Rolighed tilveie ved at 

Jholde en ſtjen Tale om de jordiſtke Tings Forfængelighed, 

ſerens Tjeneſte, Oprorsfanen eg: beleirede Hovedftaden, 
ICEhryſoſtomus brvægede ham ved fin Veltalenhed til at drage 
Jbort. Samme Aar 399 holdt Ghryfoftomus en Kirkeforſam— 
[Fing i Conſtantinopel, hvor flere af Aſiens Giffopper afſat⸗ 
tes for Simonie. Severin, Biffop af Gabala i Syrien, 
vovede at angribe Chryſoſtomus paa Præbditeftolen, men han 
blev forjaget ſom en Bagtaler. To farligere Fiender havde 
han i Keiſerinden Eudoxia oa Theophilus, Patriarch af Alex⸗ 
andrien. Den forſtes Uretfærdighed og Rsverier havde givet 

Jham Anledning" fil Klage og den fidfte misundte ham hans 
Anſeelſe. Theophilus ſamlede endeg Endeel Biffopper i 
Chalcedon, ſom fulde underføge Klagerne mod Chryſoſtomus. 
Men denne vægrede fig ved at møde; fordi man havde til⸗ 
ſideſat Kirkelovene og han ſammenkaldte 40 Biffopper i Cons 
Iſtantinopel. Hang Fienders Had ſeirede. Han blev affat og 
Khans Uffættelfe bekreftet af Arkadius, fom tillige forvifte 
Kam. Chryſoſtomus forlob hemmelig Staden for ei at hol 
des tilbage af fine Tilhengere og vilde: gaae til Bithynien, 
KMen Folket truede med Opftand, og et Jordſtjelv udbredede 
Skrek den følgende Nat. J denne Nød tog Arkadius fin 
Befaling tilbage, og Eudoxia felv bad Chryſoſtomus af komme 

Figjen. Folket førte ham i Triumph ind i Staden, haus 
Fiender flygtede og Roligheden gienoprettedes, men Fun pag 

Kort Tid, En Feſt, ſom man foretog ſig med mange hedenſte 

| 
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Ceremonier for at opreiſe Keiſerinden en Statue vakte den 
fromme Biſtops Sver og han talte offentlig derimod. Eu— 
doria blev paa det hjeiefte forbittret, faldte te hende hengivne | 
Prælater tilbage og Chryſoſtomus brev fordømt, uagtet han | 
havde 40 Biſtopper for fig, Arkadius udfendte en Hob Sol⸗ 
dater fer. af fordrive ham, Kirken blev vanhelliget og be— 
ſmittet med Blod. Pave Innecens ten 1fte og. Keiſer Ho⸗ 
morius erkloerede fig for Chryſoſtomus, men Arkadius vægrede 
fig: ved at ſammenkalde et Concilium, fom de forlangte og 
befalede Biſkoppen udtrykkelig at begive fig til fit Forviis— 
ningsſted. Han ablød og blev ført til Nicæa i Bithynien 
404. Strax efter hans Afreiſe bley Sophiekirken og Pal» 
ladſet, hvor Senatet forſamledes et Rob: for Flammerne; 
Iſaurier og Hunner ødelagde. Riget: man brev fra flere Si— 
der paa Chryſoſtomus's Tilbagekaldelſe, men Atkadius blev 
urokkelig. Eudoxia var død kort efter hang Afreiſe, men 
havde: i Forveien anviiſt Chryſoſtomus den lille armeniſke 
Stad Cucuſſa I Taurus's Orkener til Opholdsſted. Udmat— 
tet af Sygdom, Mangel og Befværligheder, ankom Chryſo⸗ 
ftomus " hertil efter 70 Dages Reife 405. En ærbøbdig 
Modtagelſe og Beføg af hans Venner i Copſtantinopel og 
Antiodien lote ham fnart glemme fine Lidelfers Hans 
fromme Jver blev ei uvirkſom. Han ſendte Misſionairer til 
Perſien og Phoenicien, ſtrev 17 Breve til Olympias, der ere 
ligeſaa mange moralffe Afhandlinger. — Keiſeren fortørnea | 
des over den Deeltagelſe hele Chriſtenheden vifte ham og 
befalede at bringe ham til den paa Grændfen liggende Stad | 
Pityont ved Pontus Euxinus's Bredder Man lod Oldins 
gen gjøre. Reifen til Fods med uübedekket Hoved i den ſtarkeſte 
Solhede. Han buffede "under for diſſe Beſperligheder. J 
Comana i Pontus maatte man bringe ham i den hellige . 
Baſiliſtus's Oratorium. Han iferte fig hvide Klæder, nød 
Nadveren, gjorde fin Bon og døde den 14de Septbr. 407 i | 
fit: 63 Lar. Han blev jordet ved Siden af ten hellige Baſi— 
liſtus, men Aar. 438 høitideligt bragt: til Conſtantinopel og 
der henſat i Keiſernes Begravelfe i Apoſtlernes Kirke. Ses 
nere førte man hans Levninger fil Mom og henſatte dem i Va⸗ 
ticanets Kirke, Den græffe Kirke helligholder hans Feſt den 
z3be Novbr., den romerffe den 27 Jan. Mavnet Chryſoſto— 
mus" blev førft givet ham efter hans Død for at betegne den | 
Veltalenhed, ber hever ham over alle andre Kirfefædres 
Han er fledfe original,” har en levende Indbildningskraft, — 

forſtager at vekke Følelfen; hang Stiil er reen og klar, 
hans Billeder føjønne og rigtige, faa han. kan ſettes ved 
Siden af Græfenlandé berømtefte Skribenter. Den ſtjonneſte 
øg nøiagtigfte Udgave af hang Værker er af Saville (1612, 
9 Bind Fol.) Den fuldftændigfte paa Greſt og Latin, er af 
Monfaugon (Paris 1618, 13 Bind Fol,) 

(f 
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| Chur, Govedſtaden i Graubuͤnden ved Floden Pleſſur, med 
omtrent 2500 Indb. Speditioushandelen mellem Tydſtland og 
Italien giör Staden velhavende. Staden har to evangeliſte Sir» 
Fer,set Raadhuus medeet Bibllothek og en Børs med ei Vare⸗ 

oplag. J Egnen dyrkes Viin og Frugler og i Nærheden begyn⸗ 
der Rhinen at blive ſeilbar for ſmage Sktibes Til 1498 var 
Chur en frie Rigsſtad, derpaa: kom den under Biffoppen ſom 
ſtod under Erkebiſpen af Mainz og var KRigsmedlem. Dog 
beholdt den nogle Friheder. Den biſtoppelige Reſidens ligger 

tet ved Staden og hes dem Domtirken, omkring hvitken de 
faa Catholiker boe, ſom leve i Chur. Biſtoppens Indkomſter 

sære ny ſammenſmeltede til 10,000 Flh hvoraf Storſtedelen 
komme fra Tyrol: Biſkoppens verdslige Eiendomme ere ind⸗ 
dragne .£802' og givet den helvetiſte Mepablik ſom Erſtat⸗ 

i 

ning for. andre Tab. ; 

—Churchill (Charles), sen engelſt Satiriker, fodt i 
Weſtminſter 1730, J Skolen udmerkede ban ſig mere ved 

ſin levende Aand end ved Flidrøg Fremgang: Univerſitetet i 
Oxford nægtede at optage ham formedelſt Mangel paa Kund— 

ſtab i de gamle Sprog, og ſandſynlig var dette Grunden til 
det Had, han paa flere Steder i fine Værfer yttrer mod 
dette Univerſitet“ Han giftede fig endnu ct 18. Aar gammel, 
blev Geiſtlig og fil. et lidet Kald. For at formere fine Ind⸗ 

| Tomfter- begyndte han at handle med Frugtviin, men Mangel 
paa Orden og QDefonomie bragte; ham fnart til en Banque» 

rot. Han gif nu tildage til London, hvor han fil et geifts 
ligt Embede og! gav fillige Underviigning:iGrammatifs pan 

| ftod alerede dengang i Forbindelſe med Thornton, Colman 
og Lloyd, ſom dannede et litterairt Triumvirat. fan 

| gjorde fig bekjendt ved ſin Roſciade, hvis førfte anonyme 
Udgave 1760 blev optaget med meget Bifald. Dette Digt 

| bar eh Satire paa den Tids Skueſpillere. Han blev angre 
| ben af Sournalerne og fÉrev fin Apologie, hvori ban medta> 

ger Journaliſterne, Skueſpillerne og den berømte Garri ſelv. 
| Man angreb nu hans Opforſel, ſom viſt nok ei kunde frem⸗ 
ſtilles fom ct Monſter. Han: farſparede ſig i et Brev til 

Lloyd, the night, Han forfattede desuden en Mængde ſatiri— 
ſte Digte af forſtjellig Verdie. Dem Hurtighed, hvarmef han 

arbeidede, tillod ham fjeldent at levere noget Fuldendt. 
Hans Satirer have desuden neſten alle Henthdning paa Vers 

| foner og indtrufne Omſtendigheder og ere derfor vanfelige 
| at forſtaae. Gan døde paa en Reiſe til Boulogne i fit 33te 
| Aar og blev begravet i Dower. om 

Churfyrſter, kaldtes de fornemſte Fyrfter i det tyd⸗ 
ſte Rige, hvilke havde den udelukkende Ret, at vælge den tyd⸗ 

ſte Keiſer: denne Ret habde efterhaanden uddannet fig. 
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J be ældfte Tider under Corolingerne var Keiſerverdigheden 
arvelig for den regjerende Familie, dog valgte man vilkaar⸗ 
Lig en Regent af ſamme, uden at fee paa Slagtſtabets 
Nerhed. Saaledes var Keiſerdommet "baade et AÄrve⸗ da 
Valgrige. Da Carolingerne uddøde (911) blev. Tydſkland et 
fuldkomment Valgrige, dog fjernede man ſig ſjelden fra 
den ſidſt afdøde Keiſers Familie. Valget ſtedte af: den hele 
»tydffe Nation, ſom havde fire Nationalſtemmer efter de 4 
Hovednationer, Sachſer, Bayrer, Franker og Alemanner, og 
Schwaber; hver Nation udnævnte Cen af fine Stænder eller | 
Adel til Velgende, hvorpaa Hertugen raadſlog mid Stæne 
Derne. Alle fire Hertuger valgte derpaa i Fælledsffab den 
nye Keiſer, og derpaa gjorde enhver Hertug Valget bekjendt 
for: ſin Rations Stender og Adel. Keiferen blev nu i Kir⸗ 
kens Navn ſalvet og kronet af Erkebiſkopperne af Mainz, 
Frier og Coͤlln. I Keifervalget felv havde diſſe Erkebiſper 
ringen Deel, hvorimod de fire Hertuger kun var tilſteede ved 
Kroningen ſom Bidner. Forſt under Otto den ſtore 
6 973) erholdt den tydſte Kirke og i dens Navn detre oven⸗ 
nævnte Erkebiſtopper Sct at deeltage i Keiſervalget. Uagtet— 
de fire Hertugdommer og de fire Hovednationer efterhaanden 
deeltes og opleftes og flere mægtige tydſke Fyrſter vilde tage 
Deel i Keiſervalget, paaſtode dog Efterfølgerne af hine fire 
Hertuger alene den Ret at udnævne een eller flere Fyrſter 
til Valget; de øvrige Fyrfter tilligemed Folket havde blot 
Met til af de udnævnte Sandidater at vælge Cen, eller 
hvis kun Een var bragt paa Valg, da erkjende ham. 
Lidt efter lidt ſogte de fire gamle Hertugers ſtedſe mægtigere 
Efterfølgere aldeles at udelukke de ovrige Fyrſter og Folket 
fra Keiſervalget, og ſaaledes opkom i Aarene fra 1245 til 
1256 de 7 Churfyrfter, ſom man alerede finder 1256 
ved Ricard af Cornwallis's Valg. Diſſe7 vare: 1) Chur⸗ 
fyrfien af Mainz; 2) Trier, 3) Cålin, 4) Pfals, 
der: havde fin Churverdighed fra Hertugdommet Lothringen, 
5) Brandenburg, der havde fin fra Hertugdømmet 
Franken, 6) Sachſen og 71 Bøhmen, der 1290 havde 
erholdt Churværdigheden af Bayern, fom nogle Gange et 
Havde indfundet fig paa Rigsdagen, hvorfor Bohmen var 
traadt i dets Sted. Vel forlangte de øvrige Fyrfter Deel i 
Keiſervalget, men Churfyrfterne holdt over deres Rettig— 
Feder, fom endelig, 1338, erkjendtes af alle tydſte Fyrſter 
og Ludvig af Bayern og befræftedee af Carl 4de i den 
gyldne Bulle Deres. Antal blev uforandret til den mweftz 
phalffe Fred. Men, da Churfyrſt Frederik '5te af Pfalz 
€f 1632 erklæredes i Rigets Acht og hang Churværdighed blev 
vverdraget Bayern, faa indførtes ved den weſtphalſte Fred, 
før at holde det pfalziffe Huus ſkadesloſt, en ottende Churværs 
dighed, deg under den Betingelfe, at, hvis den bayerſtke 
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iglen faldt til Pfalz, fkulde denne” ottende Churvardighed 
ophøre, J Aaret 1692 kom en niende Churvardighed til, ta 

Keiſer Leopold iſte egeamegtigen opheiede Braunfdmweig 
Lüneburg til et Churfyrſtendomme; dette fandt vel. megen 
Modſtand af Rigsſtenderne, iſer de andre Churfyrſter, men 

blev dog erkjendf 1710. Fra denne Tid vare ter 9 Churfyr⸗ 
ſter, indtil” Huſet Bayern uddøde 1777 med Maximtian 

Joſeph og de bayerſke Lande tilfaldt Churpfalz. Den bayer— 
fte og pfatziſte Churverdighed forenedes igſen, faa ber fun 
ibleve g Churfyrfter, Af diſſe Churfyrfter vare tre 6 i fæ 
lige, nemlig Mainz; Trier og Goͤlln, med hvis Vordighed 
tillige et "Erfebifpesømme var forbundet; deres Værdighed 
kunde et være arvelig, da de valgtes af Medlemmerne, 
i det til Erfebifpedømmet horende Domcapitel. Fem 
af Churfyrfterne vare verdslige og deres Vardighed 
arvelig for dere mandlige Defcendenter, Diſſe fem vare 
Churfyrſten af Bohmen, Pfalz"), Sachſen, Brandenburg og 
Braunſchweig⸗ Luͤneburg. Efter Forſtjelligheden af den i 
deres Churlande herſtende Religion vare de fem catholſte 
og de tre evangeltiſte, nemlig Sachſen**), Brandenburg 

os Braunſchweig⸗ Luͤneburg. Churfyrſterne havde viffe For: 
rettigheder for de øvrige Stænder, enten i Fællebeffab eller 
hver for ſig. De fornemſte "fælleds Forrettigheder vare: 
1) Ret til at vælge Keiſeren; 2) forfatte Valacavitulafionen; 

| 3) beklede Erkeembederne; 4) danne et færfildte Collegium 
paa Rigsdagen; 5) holde Churdage **) og derpaa afs 

| fatte Churverein 9: felleds Beflutninger over de afhand— 
| lede Gjenſtande; 6) den Ret, at man fra deres Dom ei 
kunde appellere til Rigsretten (privilegium de non appel- 

| lando); 7 havde de fongelig Rang og Værdighed, bog et 
Titelen Majeſtetz 8) kunde de beſidde flere Churfyrſten— 

+) Churfyrſten af Pfalz kaldtes ogfaa efter Foreningen 
Churfyrfte af Pfalz Bayern, men denne Titel 
har fan ei i den tydſke Statsrets Still, og ben blev 
ham ei tilftaaet, da han ved Leopold 2dens Valg 
føgte derom É 

**) Churfyrſten af Sachſen ér vel catholſt, men, da den 
herſtende Religion er lutherſt, regnes han til de 
evangeliſke Churfyrſter. i 

***) Man maa føjelne mellem: de Forſamlinger, der blot 
angik Churfyrfternes Rettigheder og Anliggender ; 
Valgdage, ſom holdtes for at vælge en Keiſer eller 
romerſt Konge, og Churdage, hvor andre Rigets 
Anliggender afgjordes: 
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bømmer. paa Eengang; 9) uden keiſerlig Tilladelſe bringe 
Rigslehn eller. det tydſte Riges Allodialgodſer til ſig. — De 
ſerdeles Forrettigheder for. enfelte Churfyrſter vare folgende: 
I. Mainz havde Forſcedet og den forſte Plads i Churcollegiet 
ſaavelſom Forrang for te øvrige Churfyrſter; Directorium 
paa. Nigsdagen og. in Corpore Catholisvornmi; Ret at krone 
Keiferen, hoilken den dog deelte med Zriceleltor et Forlig. af 
1656. II Frier tilkom. den anden Plads i Ehurcollegiet og 
funde i nogle Zilfælde udøve viſſe af Churfyrſten af Mainzes 
Rettigheder.  IIT, Chuxfyrſten af Coͤlln var Erkekantsler st 
Stalien og hen pavelige Stoels Legatus natus. IV. Bsh⸗ 
men havde Forrang for de verdslige Churkyrſter; dar. frie for 
Forbindelſe med Rigskredſene; behøvede si at komme paa 
Rigsdagene, uden de holdtes i. Bomberg, Nuͤrnberg eller 
Merſeburg; vat, ſaavidt Oſterrig angik, ci underkaſtet Rigs⸗ 
vikarierne. V Churfyrſten af Pfalz var Erketruchſeß, Rigs⸗ 
vicarius i Rhinegnene; havde meer endſeen Stemme i Rigs⸗ 
collegierne og var Skytsherre for Stædevne Aachen, Worms 
og Speier. VI. Churfyrſten af Sachſen var Erkemarſchal, 
Rigsvikarius i den fadfifÉe Nets Lande; ärector corporis 
Evangelicorum; Director paa Rigsdagen, naar Mainz hin⸗ 
dredes fra Directorium, Director og Kredsoberſt i den overs 
ſachſiſte Keeds. VII. Churfyrſten af Brandenburg var Erke⸗ 
fæmmerer, førte Conbirectorium i dem weſtphalſke Kreds 
afvexlende med Pfalz og i ben nederſachſiſke Kreds med Erke— 
biſtoppen af Magdeburg og Ghurfyrſten af Hannover; havde 
flere. Stemmer i Rigscollegierne, og var Skytsherre for 
Johannitterordenen t de brandenburaffe Lande, ;; VIL, Chur⸗ 
fyrften af Braunſchweig-Luͤneburg var Erkeſkatmeſter, "(Cons 
direktor i den nederſachſiſte Krebs, afvexlende Biffop i Osna⸗ 
brud, havde flere Stemmer i Rigscollegierne ogavar Skyts⸗ 
herre over nogle Rigeſteder. — Denne Forfatning maatte nod⸗ 
vendig lide vigtige Forandringer i Freden til Luͤneville 1801; 
da betydelige Lande vare. aftraadte til Frankerig og ber et 
taltes om Skadeslasholdelſe uden for de verdslige Fyrſter. 
Endelig afgjordes at der for Fremtiden fulde være een geift= 
lig Ghurfyrfre, nemlig ben af Mainz, under Titel af Chur— 
fyrſte-Rigs-Erkekantsler; derimod antoges tre nye 
verdslige Ghurfyrfter, Baden, Wurtemberg og Hes—⸗ 
fen:Caffel, Nogen Tid efter. blev. og den forrige Stor» 
hertug af Toſcana, der havde. faaet Salzburg til en 
nogenlunde Erftatning, udnævnt til Churfyrſte. Der var nu 
10 Churfyrſter: 1) Erfetantéleren 2) Bøhmen, 3) Pfalz⸗ 
bayern, 4) Salzburg, 5) Sachſen, 6) "Brandenburg, 
7) Braunſchweig, 8) Wuͤrtemberg, 9) Baden og 10) Heſſen. 
De fer ſidſte bare evangeliffe, hvorved dette Religionspartie 
fik Stemmefleerhed, da de i Rigsfyrſteraadet fik 27 nye 
Stemmer, "Denne Forfatning varede imidlertid ei lenge. J 
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Freden til Presburg blev Salzburg aftraadt til Oſterrig, 
hvorimod Churfyrſten erholdt Waͤrzburg, ligeledes ſom 
Churfyrſtendomme; Bayern og Wuͤrtemberg bleve Kongeriger. 
1806 blev. Rhipforbundet oprettet og den iſte Auguſt fra— 
ſagde Bayern, Wuͤrtemberg, Vaden og Erkekantsleren ſig 
Forbindelſen med det tyoſte Rige. Den franfte Miniſter, 
Bacher, erklærede paa Rigsdagen i Regensburg, af Keiſeren 
af Frankerig ci erkjendte noget tydſt Rige og havde antaget 
Titel af Rhinforbundets Beſkytter. Endnu ferte Wuͤrz⸗ 
burg, Sachſen og Heſſen en Forf Tid Churfyrſtetitelen. 
Alerede den: 30 Septbr. tiltraadte Wuͤrzbug Rhinforbundet 
med Titel af Storhertugdomz Sachſen ophsiedes i Freden til 
Poſen rr December 18060 tibet Kongerige. J Krigen mel—⸗ 
lem Preuſſen og Frankerig, tog Napoleon de churhes ſiſke 
Lande i Beſiddelſe Ved Napoleons Fald har Churfyrſten af 
Heſſen igjen erholdt fine Lande og vedbliver at føre Titel af 
Churfyrſte, uagtet de øvrige Churfyrſteverdigheder ei igjen 
ere antagne, da bet tydſke Rige ingen Keiſer ſtal have for 
Fremtiden, men dets Medlemmer famle fig og tage Sæde 
paa Rigsdagene efter. en nyligt antagen Orden. Til Stæns 
dernes Sammenkomſter er beftemt Frankfurt am Main; 

Chylug, Melkeſaften, Neringsſaften, ſom ved Madens 
Fordoielſe tilberedes f Maven, Det er en ſeig, hvidagtig 
flydende Materie, ſom gaaer over i Blodet, hvis Bortgang 
den erſtatter. Chylification, Tilberedelſen af Melkeſaften 
af de nydte Naringsmidler. 

Cibbew (Colley), en berømt engelſt Dramatiker og 
Skueſpiller, født i London 1671, hvorhen hans Faber, fom 
var Billedhugger, havde begivet fig fra Holſteen. Ved Revo 
lutionen, fom fatte Wilhelm af Oranien paa Thronen, tjente 
Cibber under Hertugen af Devonſhire og betraadde derpaa 
fom Stuefpiller, imod fine Forældres Villie, Drury Lane 
Theatret. Det Bifald, han i Begyndelfen fandt, fvarede ei 
til hans Tilbøielighed for Skueſpilkunſten; imidlertid fore 
bedrede han fig gradviis. Endelig vifte hang Talent fig tet 
Stykke af Congreve, the old hatchelor (den gamle Pebers 
fvend), hvori han til. ftor Fuldkommenhed efterlignede en 
yndet Skueſpiller, ſom havde trukket fig bort fra: Theatret, 
1695 udkom hans forſte Comoedie, hvori han felv fpillede 
Sir Novelty, en Modegiæt i Carricaturz i dette Slags Rol: 
ler udmærkede han fig meeft, da han ſelv befad de to almin— 
delige Egenſkaber ved flige Characterer: Uforffammenhed og 
Forfængelighed i temmelig høi Grad. Han fÉrev nu adſtil— 
lige Stykker, blandt hvilfe The carelefs husband (den lige» 
gyldige Mand), ifær fandt fort Bifald,” felv af hans erkle⸗ 

; tede lende Pope, Stykket er vel uden Originalitet i Cha: 
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ractererne og uden Opfindelſe i Intriguen, men et med Ele— 
gang udfort Malerie af Tidernes Daarligheder: Dialogen 
er levende, aandrig og naturlig. Hans Lyſtſpil the non 
juror, er en efter engelſte Sæder indrettet Efterligning af 
Tartuffe, Det udkom 1717 og var ſtilet mod Jacobiterne; 
Hoffet betalte det godt, men det paadrog Forfatteren mange 
Fiender, hvilke han formerede ved. fin Opførfel ſom Director 
for Drury sLane-z Theatret, Hans Fiender KE frit Spille— 
rum, da han 1730 blev kronet Poet (Poet laureat). Cibber 
fog imidlertid det bedſte Partie ved ſelv at ſpotte over fine 
Vers; hvorved han afvæbnede ſine Fiender. Kun Pope aflod 
et ved enhver. Leilighed at gjøre ham latterlig, ” 1750 
forlod han Theatret, form ban bog nok engang” betraadde, 
udgav Memoirer under Titel: Apologie for Colley Cibbers 
Levnet, et underholdende; fuldt af Wand og Frimodighed føres 
vet Verk, ſom indeholder mange intereſſante Anekdoter og 
Unmærininger. Han døde 1757. — Teophilus Cibber, en 
Søn af den fortige, var følt 1703 og opofrede fin ligeledes 
Theatret. Gan gav Prøver paa udmærket Talent, men fang 
Odſelhed bragte ham ſtedſe i Ferlegenhed. Da hun kom 
tilbage fra Frankerig, anklagede han en rig Sand for af 
have forført hang Kone og fordrede 5000 Pund af ham; 
Dommeren tilkjendte ham fun Io Pund. 1757 havte ban 
engageret fig ved et Skueſpillerſelſtab i Dublin, men led 
Skibbrud paa Beien og druknede. De Levnetsbeſktrivelſer 
man har under hans Navn, ere et af ham, men af en vis 
Robert Shiels, ſom kjobte Tillatelfe at ſette Cibbers Navn 
under dem for 10 Guineer. Cibbers Kone, Suſanne Marie, 
fodt 1716, var een af det engelſke Theaters bedſte Skueſpil— 
lerinder. Hun var Soſter til den ſom Componiſt bekjendte 
Doctor Arne, der underviſte hende i Muſiken og lod hende 
træde frem paa Haymarket. Hendes Skjonhed og Talent 
erhvervede hende Publikums Ynbeft. Hun blev fildt fra 
Cibber efter det ovenfor omtalte Zilfælde og døbe 1766, 

Cicer o (marcus Tullins), Roms førfte Taler, var 
føbt i Arpinum, Marius's Fodeſted, Aar 647 ef. R. B. 
Hans Familie hørte til Ridderſtanden, men havde ſtedſe holdt 
fig fra Embeder, Hans Moder heed Helvia, hans Fader, 
fom i landlig Rolighed levede for Videnſkaberne, flod i hæ- 
derfulde Forbindelfer med Republikkens førfte "Borgere, - 
Blandt biffe vare den berømte Taler Craſſus, fom endog 
vilde førge for den unge Ciceros og hans Bruder Quintus's 
Opdragelſe. Alerede tidligt vifte Cicero fin Aands Overlæ—⸗ 
genhed og tiltrat fig fine Læreres og Meddiſciples Beundring, 
Læsning af greſte Skribentere, Digtekunſt, Rhetorik og Phi— 
loſophie beſtjeftigede hans Ungdom. Han fkrev meget i det 
græfte Sprog; hans Vers ere ſtjont byggede, men af mid: 

|| 
| 
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dermaadig ODigkerverd. For at naae den' Gabet at blive 
Roms førfte Taler, anſtreengede han fig næften utroligt. 

| Førft.gjorde han dog et Feldttog under Gulla i Krigen mod 
Marſerne. Efter fin Tilbagekomſt nød Han ivtigen, Under— 
viigning af Akademikeren Philo eg den berømte Taler Mols 
og anvendte flere Aar paa at erhverve fig de for en Taler 
nødvendige KRundffaber,”… Han var Vidne til Marius's øg 
Cinnas Gruſomheder og Sullas Proſcriptioner; den [vælfedes 
blodbeſmittede Republik blev rolig under bens ubarmhjertige 
Dictatorers Aag. Cicero, dengang 26 Aar gammel, begyndte 
at talen for: Metten og paatog fig at forſvare den for Faders 
mord anklagede Roſcius Amerlinus imod Sullas Frigivne 
Chryſogenus. Han førte dette Forſpar med Ungdommens 
Mod, forvirrede Anklagerne og tvang Dommerne til at fri— 
finde "den. Anklagede. Derpaa levede han endnu et Aar é 
Rom og paatog fig en Sag, ſem maatte mishage Dictatoren. 
Hans ſpekkede Sundhed bragte ham derpaa tilat reife. Han 
gif til Athenen, der endnu ſtedſe anfaaes for Bidenffabernes 
Middelpunkt. Her ſtuderede han 6 Aar i Selſtab med fin 
Ven Atticus. Man fætter. til denne Tid hang Fudvigife i de 
eleuſiſte Myſterier. Ved Sullas Død forlod ban Græfen» 
land og gik fil Aſien, hvor han havde Omgang: med de due—⸗ 
ligſte Talere og deeltogri deres Øvelfer. I Rhodus beſogte 
han den berømte Poſidonius og fandt: her igjen Molo, fom 
paa nye gav "ham Underviisning. Engang talte han i 
hans Stole og blev beundret af alle, kun Molo blev ſtille og 
eftertenkſom. Da Cicero fpurgte ham om Aarſagen, fvarede 
han: Ogfaa Jeg beundrer Dig, men Jeg beklager tillige det 
ſtakkels Grætenland, naar: Feg tænier paa ſat Videnſtob og 
Veltalenhed, det eueſte vi have beholdt tilbage, roves os af 
Dig og bringes til Rom. — Cicero vendte tilbage til Italien 
og erhvervede” ſig nye Heder ved fin Veltalenhed. Blandt 
andre forfvarede han den herømten Skueſpiller Roſcius, fin 
Ven og Lærer 'i Deklamationen. J ſit zote Aar fremtraadde 
han i Statsembeder. fan føgte om Qveſturet, hvormed 
Senatorværdigheden umiddelbar var forbunden, Han blev 
avæftor i Sicilien paa en Tid da der. var ipungersnød i 
Rom og fkaffede en Mængde Korn til Hovedftaden uden at 
væffe Judbyggernes Mishag. Han gjorde fig elffet af. Ind» 
byggerne og gavnede dem endnu efter fin: Tilbagekomſt til 
Rom, Et Geſandtſtab fra Siciliens Stæder forlangte, at 
han ſtulde fore deres Sag mod Verres. Efterat han (elv é 
Sicilien havde ſamlet Beviſer for hans Forbrydelfe traadde 
han frem mod denne berygtede Røver, der blev: forfvaret af 
den beromte Hortenſius fan malede ham med de meeſt 
lebende Farver i hans Taler mod Verres, hvoraf dog fun de 
2 førfte ere holdte, "Talerenubemærfede, at Verres's Venner 
beſtrabte fig for at ndtrælfe Proceſſens Afgjorelſe til det 
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følgende Lar, ba Hortenfius's Conſulat lovede ben Skyldige 
Sikkerhed; Eicers opofrede fin Veltalenheds Intereſſe for 
Sagens Forheel; han beſtjeftigede fig alene med at fremføre 
Vidner og laͤde dem afhøre, — Hortenfius forſtummede ved 
Sandheden vg Verres valgte frivillig Forviisning. Efter 
denne Proces tiltraadte han Wödilembedet. Uagtet hans 
Formue kun var maadelig, vidſte han dog i dette Embede ved 
fin Garmildhed at vinde Folkets Gunſt. Men han behsvede 
ogfaa de Stores Venfab til fine Planers Udførelfe, Cicero 
valgte Pompeius's Partie: denne var Formand for delen 
og den førfte Borger i det frie Rom. CGicerd blev hans toys 
taler og ivrigſte Zilhænger, og underſtottede medens han 
var Prætor, med fin! Veltalenheds hele Kraft Tribunen 
Mantlius's Forflag af overgive Pompeius Anforſelen imod 
Mithridat med meget udvider Magt. Han førte tillige adſtil⸗ 
lige Sager for Retten, Catilina begyndte paa denne Tid at 
faminenfpinde fine Planer mod Staten. Han var anklaget 
for udfuelfer urider fit Statholderſtab i Afrika, og Cicero var 
færd med af paatage fig hans Forfvar, da Vegges Søgen 
om Conſulatet gjorde dem fil Fiender. Ciceros Fortjenefter 
feirede vover Catilinas Renker og Patriciernes Misundelſe. 
Ei ved Stemmefleerhed, men ved eenſtemigt Tilraab, blev 
Conſulatet ham overdraget, hvilket var den meeſt glimrende 
Periode i hans politiſte Lobebane. Roms Tilſtand var fars 
lig. Catilina bragte en Sammenſvorgelſe iftand og lod 
hverve Tropper ved en vis Mallius, Cicero lagde Mærke 
til Alt, For ot ſikkre fig fin Collega Antonius, der hemme⸗ 
lig var forenet med de Sammenſvorne, aftraadte han ham 
fin confulariffe Provinds. En anden gavnlig Forfigtighed 
var, at: forene Senatet og Ridderſtanden til fælleds Forſpar. 
Betænkt paa at ſtaane Folket, vifte han desuagtet Driſtighed 
i at holde over de ſande Megjeringsgrundfætningers alerede i 
be førfte Dage af fit Conſulat angreb han Tribunen Rullus, 
ſom ifølge Planen til em nye Lex ſ agraria, havde betroet 
Commiffarierne en Friheden foruroligende Magt, | Ved fin 
Klogſkabe og. ſit Talent lod fan Folket ſelb forkaſte en Lov, 
der var givet for det. Han lod opretholde Sullas Dekret, 
ſom nægteder de Proſcriberedes Børn offentlige Embeder — 
Ved at vinde Alles Kjerlighed tilintetgjorde han Catilinas 
Planer. Ved ſine Forbindelſer blev han underrettet om alle 
de Sammenſvornes Skridt. Senatet decreterede, at Confuz 
lerne ſtulde vaage for Statens Sikkerhed. Cicero fordoblede 
fin Aarvaagenhed og tog adſtillige Forholdsregler. Derpaa 
begav han ſig i Comitierne for at preſidere ved de nye Cons 
fulers Valg: Catilina blev anden Gang tilſideſat og havde 
nu intet andet Tilflugt end" Mord: og Brand. Han ſamler 
fine Forbundne, paalægger dem at ſtikke Mom i. Brand og 
dvilærer, at han ſelv vil fætte fig i Spidſen af Mallius's 
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Armee. To romerſſte Riddere Tove, af myrde Conſulen i fit 
leget Huus. Cicero, fom underrettedes om Alt, kalder to 
[Dage derpaa Senatet ſammen i Capitolium, og her udbryder 
"han med fin tordnende Veltalenhed mod Catilina, ſom havde 
vovet at vife fig i Raadet. Han forlader truende Senatet, 
Inæfte Dag kalder Cicero Folket ſammen paa Forum, under⸗ 
retter det om Alt og triumpherer Over at have berøvet de 
Sammenſvorne deres Overgoved og tvunget Gatilinga til en 
dabenbar Krig. Midt i dente voldſomme Gtifis førte han 
dog en Privatfag/ da han forſdarede den deſignerede Conſul 
Murena imod Stoikeren Tato. Dog kabte han ei de Sam— 
|menfvorne af Sie Da han erfarede af Lentulus, ſom ſtod 
Spidſen for de i Rom tilbageblevne Sammenſvorne, " føgte 

at forføre Allobrogernes Geſandtere, bevægede han dem til 
gorftillelfe for at faae fuldftændige Beviſer paa Forbrydelſen. 
Gefandterne bleve grebne i det Hieblik, de vilde forlade Rom 
tilligemed Vulturcius, een af de Sammenſvorne. Man fores 
[lagde Senatet Lentulus's Breve; Gammenfværgelfen var nu 
bebiiſt. Talen var fun om Straffen. Flere Love forbøde 
|at ftraffe em romerſk Borger paa Livet; Cæfar føgte af gjøre 
dem gijieldende. Gato fordrede de Skyldiges Henrettelſe. 
Dette var og Ciceros Mening, dg de bleve henrettede i Fængs 
|felet uden videre Proces. Som var reddet og alle Romere 
hillede Cicero ſom Fedrenelandets Fader. Men Misundelſen 
vaagnede imod ham. En oprorſt Tribun tillod ham ikke at 
afleegge Regnſkab for fin Forvaltning, og Cicero kunde, da 
(han nedlagde ſit Conſulat, fun fremfige den herlige Eed: ”Jeg 
|fværger at Jeg har reddet Staten” Cæfar var ſtedſe hang 
Modſtander og Pompeius frygtede en Borger, der elfrede 
Friheden for. meget fil'at ynde Triumvirerne. Cicero fane 
Lidt efter lidt fin Anſeelſe aftage og felv fin Sikkerhed trues. 
Han befEjeftigede ſig mere end nogenſinde med Videnſtaberne. 
Han ſtrev fit Conſulats Hiſtorie paa Greſt og forfattede 
over famme Gjenſtand et Digf i 3 Bøger, Endelig brød 
Uveiret løft formedelſt Clodiuss raſende Fiendſtab. Denne 
drev en Lov igjennem, Hvori Enhver erklæredes ſkyldig i For— 
ræderie,'dér havde ladet en romerſt Borger henrette uden af 
han t Forveien var fordømt af Folket. Gicere anlagde &Gar= 
geklæeder og vifte fig ledſaget af hele Ridderſtabet og mange 
unge Patricier påa Moms Gader for at anraabe Folkets Be— 

Clodius fornermede ham ofie' i Spidſen af bevob⸗ 
abantere og vovede felv at "omringe Senatet. Af 

eller Dyd valgte endelig Cicero frivillig Landflyg— 
' gik til Theſſalonita, efterat han nogen Tid havde 
vanket omkring i JItalien. Hans Smerte var ubegrændfet 
og ſom det ſyntes gav Philoſophien ham hverken Troſt eler 
Adſpredelſe. Clodius forfulgte imidlertid fin Triumph, lod 
ved et nyt Decret Ciceros Lyſtſted nedrive, og paa den Plade 
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hvor hans Huus havde ftaaet i Kom Tod han opbygge Fri: 
heden. et Tempel, Cicerss Kone og Børn udſattes for Mis— 
handlinger, … Dog foregik fnart en; Forandring ;t Rom. til 
Ciceros Fordeel. Clodius's Driſtighed Slev alle lige utaales 
lig. Pompeiuns opmuntrede Ciceros Venner til at bevirke 
hans Titbagekaldeiſe. Bed. Conſulen Lentulus's Fuer og 
paa flere Tribuners Forflag, gik ogſaag Tilbagekaldelſesdekre— 
tet igjennem” i Folkeforſamlingen, uagtet de blodige Optrin, 
Glodius, foraarfagede; "hvor endog Ciceros Broder Quintius 
blev igt ſaaret. Efter 10 Maaneders Forløb vendte, Gis 
cero med Heæeder tilbage, - Det forfamlede Senat modtog, ham: 
ved Stadens Porte og hans Indtog lignede” en Triumph. 
Republikken pantog. fig Gjenopbyggelfen af hans Huſe. Fra: 
dette Tidspunkt begyndte et nyt Liv for, Cicero. Clodius 
modſatte ſig Opbyggelfen af Ciceros Haſe og angteb ham ofte 
feln; Milo brugte Magt imod Clodius og anklagede ham for” 
Metten.… Mom lignede en Balplads. Imidlertid levede dog 
Gicero i en Slags Rolighed, beſtjeftiget med fine: rhetoriſte 
Verker. Af Eftergivenhed imod Pompeius forfvarede ham: 
Vatinius og Gabinius, to flette Borgere, der havde viiſt fig, 
ſom hahs Fiender. 54 Aar gammel, traadde Gicere i Augu— 
rernes Collegium. Mild myrdede Elodius og befriede derved 
Gicero fra ſin farligſte Fiende. Han forſparede Morderen, 
fin Ven og Hevner i en ſtjon Tale; men Synet af oma: 
peius's Soldater og Skriget af den Dræbtes Tilhængere fors 
virrede ham, da han holdt den. Paa denne Tid udnævnte 
Senaft:t ham til Statholder i Ciltcien. Cicero førfe paa 
denne for ham nye; Poft Krigen. med Held, ſlog Partherne 
tilbage, bemægtigede fig Staben Pindeniſſum og blev af 
Soldaterne hilfet med-Titelen Imperator, Hans derved 
fmigrede Forfængelighed bevægede ham til at anholde om 
Triumph, fom dog ei blev ham tilſtaget. Saafnart hans 
Tid var udløben, vendte han tilbage til Rom, hvor Brud— 
det. mellem Cæfar og Pompeius truede med nye Ulykker. 
Cicero, der afſkyede en. Borgerfrig, troede at kunne forſone 
begge Rivaler, hvilket ei var mueligt. Cæfar-marfdjerede mod 
Rom, og Pompeius, der med megen Tillid havde ſat Republikens 
og fit Ravn mod Gæfar, faae fig nødt til at flygte med Cons. 
fulerne og Senatet, Cicero, fom ei havde forudfeet denne, . 
pludſelige Fremrykken, befandt fig endnu i Italien. Ceæſar 
onſkede at holde ham paa ſit Partie, men, han gik dog til 
VPompeius. Efter Slaget ved Pharſalus vægrede han fig 
ved: at paatage fig Overanferſelen over gogle i Dyrrha— 
chium blevne Tropper og gif til Italien, ſom Antonius 
dengang foreſtod. Seierherren ſtrev ham derpaa til, og, 
mottog ham med naadig Fortroelighed. Cicero, befEjeftigede 
fig gandſke med Litteratur, og Philoſophie. Han ſtildte fig. 
fra fin Gemalinde Terentia, for: at ægte: en ſtjen og rig 

* 
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Arving, hvis Formynder han var, De oekonomiſke Henſig⸗ 
ter, der bevægede ham til dette Skridt, kunde dog et formage 
ham til. af fmigre Cæfar. Men, da Cæfar hoimodigen til» 
gav Metellus og paa denne Maade glengav Cicero en Ven 
brød denne ſin Taushed og holdt hiin berømte Tale, ber 
indeholder ligefaa megen Lærdom, fom Roes. Kort derpaa 
talede han for Ligarius og Cæfar tilbagekaldte Dødsbommens " 
Paa denne Tid indtraf hans Datter Tullias Død, ſom (mera 

"tede ham overørvenfligt. For at mildne fin Sorg ſtrev han 
fin Afhandling om Treſten. Desuden ſkrev han paa ſamme 
Tid fine tuſculanſte Quæftioner, fit Verk de legihus, fuldendte 
fin Hortenſius, fine 4 Bøger akademiſte Quæftioner og ſia 
Viigtale over Catos Søfter Porcia. — Gæfars Mord (44 
f. Ehr.), ſom i Begyndelſen ſyntes at forandre Alt, aabnede 
Taleren en nye Løbebane, CEicero gledede fig over hang 
Død, hvortil han var Vidne; men denne Glæde fandt man 
ei paffende, naar man fammenlignede den: med den enthüſia— 
ſtiſte Roes, han havde tillagt Gæfar i fin Forſvarstale for 
Dejotarus. Cicero haabede igjen at faae betydelig politiſt 
Indflydelſe; men. de Sammenſvorne naaede ei deres Maal 
formedelſt deres Ubeſtemthed. Antonius traadde i Cæfars 
Sted. Selv i dette urolige Aar fandt Cicero Tid fil lærde 
Beſtjeftigelſer. Han .férev. fine Afhandlinger "de, natura 
Deorum, de seneetute, de amicitia, fyffelfatte fig med af 
udarbeide ſin Tids Hifforie, begyndte fit Bært de. officiis og 
fuldendte» et andet de zloria, fom man havde til i det 14de 
Aarhundred. Han befluttede at gage til Grakenland fer af 
være filter, Men han vendte fnart tilbage igjen og holdt 
de berømte philippiſte Taler imod Antonius, i hvilke ham 
priisværdigen. lægger ſin Patriotismus for Dagen og færter 
Kronen paa fin Veltalenhed. Den anden, den heftigſte af 
dem alle, blev Æreven firar efter hang Zilbagefomft, men 
aldrig holdet, "Gan var. en uforfonlig Fiende af Antonius og 
trocde derfor at maatte underſtotte ben unge Octavius, hvis 
foreſtilte Maadehold dog ei undgik hans Opmarkſomhed. 
«Gan anfaae ham for mindre farlig end Xntonius. Eicero 
gjorde nu alt hvad man kunde vente fig af en ſtor Taler og 
uforfagt Borger. Fra ham. udgik alle de kraftige Senate— 
beſlutninger i Krigen, ſom Octavian og Conſulerne førte 
imod Antonius. Da begge Gonfulerne vare faldne, Octavian 
ulovmæsfig. kommet i- Befitdelfe af Conſulverdigheden og 
derpaa forbandt fig med Antonius og Lepitus, var Ciceros 
Virketid forbi. Ved Proſcriptionernes Beſtemmelſe fordrede 
Antonius. Ciceros Hoved. Denne, ſom med fin Broder og 
Broderſen havde begivet ſig til Tuſculum, fik af vide dt 
hang Navn fiod paa Proſcriptionsliſterne. J ftørfte Ubeſtemt— 
hed begav han fig til Kyſten for at indſtibe fig,  ugunftige 
Vinde dreve ham igjen i Land, Paa fine Slavers Bønner 
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indffibede han fig anden Gang, men gik igjen i Land for af 
udhvile fig paa fit fÉjsnne Landſted ved Formice. Her befluts 
tede han at oppebie fin Stjebrie, »Jeg vil døe”, ſagde 
han; ”i Fædrenelandet, fom Jeg meer end eengang har reds 
det,” Hans Slaver, ſom alerede fandt Egnen foruroliget 
af Triumvirernes Soldater, forſogte at fage ham bort i en 
Bæreftol; men fnart vare Morderne i Hælene paa dem. 
Ze vilde forfvare deres Herre, men Eicero forbød dem al 
Modſtand, rakte fit Hoved ud imod Popilius, Mordernes An⸗ 
fører, hvis Liv ban engang havde reddet; og udholdt Do⸗ 
den med mere Standhaftighed end han havde fundet. ſig . 
Ulykken. Han døde 64 Mar gammel. Hans Hoved og Hen⸗— 
der bleve bragte Antonius, fom lod dem opflaae paa' den 
Taleſtol, Fra hvilken, ſom Livius ſiger, han havde ladet høre 
en Veltalenhed, aldrig nogen anden menneſkelig Stemme | 
nadede, Cicero fortjente fuldkommen det Vidnesbyrd, fom 
Auguſtus gav ham: ”Han- var en god Borger, der oprig⸗ 
tig elffede ſit Fedrenelond.“ — Han var tillige en dydig 
Mand, og gjorde det Gode for det Godes Skyld, men ogfaa ” 
undertiden for Wrens Skyld; dog fan man ef nægte en vig 
Soaghed i hans Characteer: han vifte liden Standhaftighed. 
Ciceros Veltalenhed bliver ſtedſe et Mønfter og Reenheden 
i hans Stiil giver ham den førfte Rang blandt Roms Clas: 
filer. Hans philoſophiſte Skrifter, hvoraf han for det 
mefte har taget Hovedindholdet af Grækerne, ere af ulige 
Værd. Foruden hang Taler, Værter om Veltalenheden eg 
philoſophiſte SÉriffer har Han og ſtrevet Epistolæ famili= 
ares og ad Atticum, hvilke gidve en nøtagtig Idee over Res 
publikens Tilſtand og viſe Forfatteren i fin hele Eiendom— 
Lighed ſom Menneſtke. — Af de RÆldre har Plutarch og af de 
Nyere Middleton og Morabin beſtrevet hans Lednet. 

Cicerone, kaldes i Stalien, fornemmelig i Rom, den, 
ſom vifer og forklarer Fremmede Stadens Markvardigheder 
og Oldfager, Fo grundigere og lærdere Kundffaber Ciceronen 
har om Kunſt- og Oldſager, deſto bedre fan ban foreftaae fit 
Embede, og flere førtjente Ardæologer og Kunſteritiker, ſom 
Fernow, Hirt, Reifenſtein og Andre, have ei holdt det under 
deres Værdighed at hellige fig en Beſtjeftigelſe, hvori de kunde 
gavne Andre, medens de ſelb ved den gjentagne Betragtning 
af Kunſtvorkerne, gjorde fig ftedfe mere fortrolige med dem, 

Cicisbeo er i Stalien en offentlig erklæret Ledſager 
og Selffaber hos en gift Dame. Den gode Zone i de hoiere 
Stender i Italien fordrer, at Wgtemanden fra Bryllupss 
bagen fun omgaaes med fin Kone hjemme; i Selſtaber 
og Forlyftelfer ledſager Gicisbeoen hende og indfinder ſig 
allerede ved hendes Zoileite for aft modtage Befalinger & 
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hende. Denne Skik er fan meget mere paafaldende, ſom 
Stalieneren af Naturen er ſtinſyg. * 

Cid (Don Rodrigo (Ruy) Diaz, Greve af Vivar), 
født 1026, er een af de faa Helte, fom det blot vid Dyd, Taps 
perhed og Klogfkab lykkedes, mens han levede, at fættes ved 
Siden af Konger og efter fin Død at være fin Nations Stolt, 
hed. Han kaldtes af fine Fiender Gid (Herre) og Campea- 
Gor (Kjæmper) åg af fin Konge og fit Folk: ”Den i en god 
Time fødte, i en lykkelig Time omgjordede Ridder.” Han 
Iever, i fir Fedrenelands Poeſie, og Herder har overfat de» 
Romanzer hvori; hans Roes lyder i det Ty%fge. Før fjendte 
vi ham uæften blot af den ſtore Corneilles Skueſpil, hvors 
til et andet af Spanieren Guillien de Caſtro havde opmun— 
tret ham, Rodrigo elffede og var igjen ligeſag ømt elſtet af 
XRimene, en Datter af Grev Goͤrmaz, der tilligemed Diego, 
Rodrigos Fader, glimrede ved Kong Ferdinand af Gaftiliens 
Hof fremfor alle hans Riddere. Gormaz's Sfinfyge over 
Diegos ftørre Udmerkelſe bragte Uenighed imellem begge 
Fedrene, og da det Engang var kommen til Tvekamp imel⸗ 
lem dem havde Gormaz overvundet Oidingen Diego og for— 
øgit hans Skam ved Haan. Diego fordrede nu af fin Søn 
Kornærmerens Blod. Der opkom i Ynglingens Bryſt en 
heftig Kamp mellem Wre og Kjerlighed: den førfte feirede og 
ormaz faldt. XRimene, der følte en dobbelt Smerte over 

fin tabte Fader og fin tabte Elſtede, turde nu ligeſaaliſet 
høre Kjerlighedens Stemme og maattetræbde-frem for at fordre 
Gevn over. den, fom hendes Hjerte havde udvalgt, En 
Tvekamp beſtemtes, hvori Ingen kunde modſtage den unge 
Løve. Men hans Hjerte var fønderrevet og fun Zanfen om 
fore Pligters Opfyldelſe lovede ham Beroligelſe og Formils 
delfe af hans Smerter. Fem mauriffe Konger vare faldne 
ind i Caſtilien: Øelæggelfe og Mord fulgte dem: . Rodrigo, 
endnu ei 20. Aar gammel, fvingede fig paa fin ædle Ganger 
Babieca og drog i Spidfen af fine Vaſaller mod den fryg— 
telige Fiende, ver fnart ophørte at være Landets Skrek. De 
fem fangne Konger fendte den unge Helt til Ferdinand, ſom 
afnemmelig bragte ham Ximene og ſaaledes igjen forenede 
vad Skjebnens Misundelſe for evig ſyntes af have adſtildt. 
Derfor havde Ferdinand til fin Dod ingen troere Ven end 
Rodrigo. Ferdinand, Maurernes SÉræk, forenede Gallicien, 
zeon og Qviedo med Gaftilien. Bed fin Død deelte han fit 
Rige mellem fine Gønner: Sancho fik Caftilien, Alfonſo 
teon og Oviedo, og Garcia Gallicien med en Deel af Portu— 
zal. Denne Deling blev Aarſag til en Borgerkrig, hvori 
Sancho feirede, fornemmelig ved Cids Anførfel. Alfons 
blev fangen, ” Garcia. var fiyrtet ved fin ukloge Regje— 
ing eg Fun Staden Zamora gjorde endnu haardaakket Mods 
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ſtand. Ved Veleiringen for denne Stad myrdedes Sancho, 
og Alfons. kaldtes fil Caſtiliens Throne. Eid gjorde ſin 
nye Herre vigtige Tjeneſter baade i Krig og Fred, dog 
maatte han ofte erfare det Uviſſe i Fyrſternes Yndeft. En. 
Mand fom Gid, af ſtreng Dyd, ubøielig ftolt, Foragter af] 
det qvindelige "iv, var ikke for Hoffet: haus troe Ven og” 
Vaabenbroder Alvars Hanez Minaya famt hans Kone og” 
Børn vare hans Verden. Hoffolkene nyttede hans Fraverelſe 
fra Hoffet til at bagtale gam og han blev flere Gange fore 
viiſt. Kun t Nodens Tid tog man fin Tilflugt fil fam, og 
hoimodig øg god fom han var, glemte han de tilføiede For— 
nærmelfer, Endelig berøvede Kongen ham Alt, Gemalinde, 
Eiendom, Penge, fun af en Slags Skam løslod han ſiden 
Ximene. Fordreven af fin Konge erobrede han Riget Valen⸗ 
cia fra Maurerne. Midt i fine Seiervintingers Løb, ilede 
han fin af Mauretfyrften Joſeph ængaftede Konge til Hjelp, 
men høftede ogfaa denne Gang fun Utaknemmlighed "for fin 
Hoimodighed. Tilſidſt feirede dog hans Edelmodighed over” 
Kongen, fom gav Enhver Lov til af drage i Cids Krige ogå 
erklærede høit for de misundelige Hoffolk at Cid-tjente ham 
bedre end de. Fra den Tid unddrog Kongen ham ei mere fin! 
Syndeft. To Brødre, Greverne Carrion, havde befluttet at? 
bringe Cids Rigdomme til fig ved at ægte hans Døttre 
Kongen felv anholdt om dem eg Cid gav efter. Greverne 
droge bort med Donna Elvira og Donna Col og' ftore Riga" 
domme, Da de vare fomne i en vild Bjergegn reve de Klæz" 
derne af Avinderne bandt og floge dem indtil Smerten qualte 
deres Stemme, Bed en Fortrolig, fom Faderen havde ſendt 
efter dem, bleve de Uſkyldige reddede og Nederdrægtighede 
bragt for Dagen. Eid fordrede Ret, Alfons ſammenkaldte 
en høi Landret i Staden Toledo, Denne paabod Tilbage— 
givelfe af Koſtbarhederne og Skattene og for Beſtjemmelſen 
Tvekamp med Mænd, ſom Cid udnævnte, Niddingerne ſögte 
at afvende dette, men Kongen vilde Ret. De mødte inden 
Skrankerne, men bleve overvundne af Cids Riddere; dog tild 
ſtod man dem det vanærede Liv, Den fidfte af Cids offent— 
lige Foretagender var Erobringen af Sagunt (Murviedro), 
hvorpaa han døde i Valencia 1099, 74 Aar gammel. - Hvad 
denne ene Mand havde vundet var vanſtkeligt af forfvare for" 
Leons og Caſtiliens forenede Magt, Hans Ente drog derfor 
med Heltens Liig til Caſtilien. Han blev begravet i Sta 
peter af Gardena, hvor ogfaa den æble Ximene hviler, og 
under Zræer foran Kloſteret ligger hans trøge Ganger Babiecas" 
Gid levede i Spaniens Romancer, der have fat ham ved Sis 
den af Arthur og Carl den ftore, Johannes Muller har frem⸗ 
ftilet hans Begivenheder faa meget Muligt renfede fot 
Fabler. 

— 
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Ciguani (Carlo), en berømt Maler, født i Bologna 
4628. fan var, en Difcinel af Albano, fom han endog é 
[nogle Punkter ſtal have overgaaet, Hans Flugt til Woyp⸗ 
(ten var et Vært af.6 Maaneder; han forſtod at componere 
Iſom Caracci og fordele fine Figurer paa en Maade faa de 
|fyntes fførre end de virkelig vare, Hans Penſel var kraftig 
løg hans Colorit levende. Elemens 1zite udmærkede ham ved 
forſtjellige Wresbeviisninger. Cignani døde i Forli 1719. 
Hans Værter, ere ſtukne af flere SMeftre, Blandt hans Di— 
ſcipler vare de fortrinligſte Creſpi, Franceschini, Grev Fer 
(lir Cignani, hang Sen og hans Broderſon Paul Cignani. 

Cilicien kaldtes Kyſtlandet i Lilleafien, ſom ſtrakte 
ſig fra Pamphylien til Syrien og mod Norden begrendſedes 
laf Taurus. Kyſtbeboerne gjorde fig frygtede ſom Sørøvere 
løg foruroligede felv det ægæiffe øg joniffe Hav. De nords 
lige Beboere levede deels nomadiſt, de øftlige af Agerdyrk⸗ 
ning. Ciliciens Hifforie er os tun lidet bekjendt. Mu og 
loa omtales Konger under Navn af Syenneſis. Ved Alex⸗ 
lander blev Gilicien en macedoniſt, derpaa en fyrif og ved 
Pompeius's Seier over Soreverne en romerff Provinds. 

overvundne bleve forſt Indbyggerne under Ves 
paſian. 

Cilicium kaldes i Kloſterne et haandbredt, af tynd 
Staaltraad flettet Belte. Staaltraaden er ved hvert Leed 
afſkaaren og ſpids ſom en Naal. Den ſpidſe Side vender 
[indad mod Legemet, og dette Belte bæres for Bod. 

Cimabue (Giovanni), Malerkunſtens Gjenopretter i 
den nyere Tid, var født i Florents 1240 og forlod Stude— 
ringerne for at følge fin naturlige Tilbsielighed til Maleriet. 
To greſte Meftere, fom vare kaldede af Senatet til Florents 
(for at male et Capel i Kirken di Sta Maria Novella, vare 
hans førfte Lærere, Omendſtjondt diffe Meftre ei vare meget 
ærbdige i at føre Penſelen, Værte de ham tog de Forhold, 

ſom de græffe Kunfinere havde iagttaget ved Efterlignelſen 
af de mennefÉelige Former. Cimabue ftuderede ifær de 
ſtjonne antike Statuer og lagde fig ligeledes efter de gamle 
(prog. Gaaledes erhvervede han fig Hæder fom lærd Litte— 
ator ſaavelſom duelig Maler, Uagtet Cimabues Fortjenez 

ſter, finder man dog ei i hang Arbeider en harmoniſt Forde— 
ling af Lys og Skygge, hans Farve er tør og Fold, Cima—⸗ 
[bue havde ingen Idee om Linear- eller Luftperfpectiver. Men 
biffe Feil, ſom man maa tilſtrive Kunftens Barndom, 
erſtattes ved de ftørfte Skjoönheder. Denne ſtore Mefters 
Fortjeneſter beftaaer ifær i en ſtor Stiil, ftreng og ſand 
Tegning, naturligt Udtryt og ſtjont Foldekaſt. Cimabue 
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var ogſaa heldig i Glas- og Freſcomalerie og i Architectur. 
Ved ham blev Banen brudt, hvorpaa de følgende Malere 
bragte Kunften til Fuldkommenhed, , 

Crmarofg (Domenico), en berømt Componiſt, født 
i Neapel 1754. Cfterat han havde modtuget fin førfte muſi— 
Talffe Underviisning af Sacdini, gif" han i Lorettos Con: 
fervatorium, hvor han lærte Grundfætningerne af Durans 
tes Skole. Med Genie forenede han Studium. Han var 
endnu ei 25 Aar gammel, da han havde erhvervet fis ſtort 
Bifald paa JItaliens Hovedtheatre. Hans Rygte fieeg hver 
Dag. Han blev faldet til Rusland og adſtillige tyoſke 
Hoffer for at componere heroiſke og comiſke Operaer, i hvilke 
han ifær udniærtede fig, Mange af hans Operaer glimre 
ei mindre ved Rigdom i Accompagnementet end ved Sangens 
Reenhed og Ynde: Han har ſat i Muſik over 120 Operaer, af 
hvilfe endnu mange gives hyppig paa Europas Hovedtheatre. 
Ingen af alle hans Operaer opvafte en faa almindelig Ens 
thufirsmus fom il matrimonio segrette. Som Menneffe 
var Cimaroſa ligefan elffværdig fom han var ſtor og beſte— 
den fom Kunftner. En berømt Mand yttrede Ængang for 
ham; at han anfaae ham for ftørre end Mozart, ” Hvad vilde 
de fige”, fvarede-han, ”hvis Jeg erklerede dem for ftørre end 
Rafael”.  Gimarofa døde. i Venedig 1802, Denne Stads— 
Muſici lode ham oprette en prægtig Catafall og opførte em 
ſtor muſikalſt Meſſe. 

Cimbrer, et meget gammelt nordiſtk Folk, ſom nogle 
troe, ere de ſamme ſom Cimmerierne. CEimmerierne vare 
kjendte af Grekerne fort efter den troianſte Krig, da de fra 
deres. Boliger paa Grim og i det europæiffe Tatarie faldt 
ind i Lilleafien, Paa ſamme Tid maatte Scytherne vige for 
Maſſageterne og droge mod Veften mod Cimmerierne. Diffe 
vare uheſtemte om de ſtulde byde dem Spidfen eller vandre 
ud. Det fom til en. Træfning mellem Partierne, hvori det ” 

"Tongelige Partie tabte — Efterat man havde begravet de 
Døde ved Tyras (Dnifter), hvor Herodot endnu fandt deres 
Gravminder, flygtede def Taane Partie omkring Nordſiden 
af Pontus og faldt ind i Lilleaſien, den anden Deel trak fig 
tilbage til. Weichſelen. Derfor anſage Grækerne de Folkeſtag, 
der boete ved det veſtlige Ocean for Cimmerier. Homer 
forefandt et Sagn, ſom føgte Cimmerierne blandt de vilde 
Hulebeboere ved Avernus, hvilke levede i evigt Mørke, og 
Pytheas holdt et Menneſkeſlſags, fom han fandt paa den 
danſte Halvøe, for diffe Cimmerier. Diſſe Fabler tjente Fun 
til at bringe Forvirring i Hiſtorien. — Cimbrerne vare uden» 
tvivl et nordiſt Folk og bleve Romerne befjendte ved det fryg— 
telige Indfald, fom de i Forening med Teutonerne foretoge 
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mod de remerføe Beffddelfer, J. Roms Xar 640, da Mos 
hk merne alerede bare Herrer af de eſtlige Alper og havde fat 
— fig faft i Dalmatien. og Illyrien, vifte fig pludſelig en uhyre 

| Gværm fremmede Folk, ſom aldeles. floge Conſulen Papirius 
"Garbo i det nuværende Steiermark; men iftedet for at trænge 
ind i Italien, droge de langs Nordſiden af Bjergene og faldt 

| Fort derpaa i Forening med Tigurinerne ind i Ällebrogernes 
to gand. Romerne fendte fo Armeer mod dem. under L. Cags 
ſius og M. Aurelius Scaurus, men begge bleve flagne, hiin 
af Tigurinerne, denne af Cimbrerne. Heller ikke denne 
Gang faldt, Seierherrerne ind i Italien, men overfvømmede 
Gallien i tre Hobe, Cimbrer, Teutoner og Ambroner. To 
nye Here, hvormed Conſulen C Manlius og Q. Serbilius 
Cæpio ilede dem imøde, bleve ſlagne paa hiin Side Rhone. 
Romerne tabte 80,000 Mand. Medens Romerne fatte deres 
eneſte Haab til Marius, gjiennemdroge Barbarerne det øvrige 
veftlige Europa. Gallien blev haardt medtaget, men Iberier 

Log Belgier floge dem tilbage, Nu beſluttede be et Indfald 
|i Italien. , Zeufoner og Ambroner ſkulde rykke frem ved de 
| veftlige Alper, Cimbrer og Tiguriner fra de oſtlige. Efterat 
| Marius havde vænnet fine Tropper til Fiendens Udſeende og 
Krigsmaade, flog han Ambroner og Teutoner aldeles ved 
Xquæ Sertiæ (Aix) 102 Xar f. Chr. Gimbrerne vare imid⸗ 

|Tertib trængte ind i Italien, hvor Catulus havde Anførfelen 
| imod dem. Med ham forenebe Marius fig efter Slaget ved 
Aix. Cimbrerne fordrede, at man ſtulde indrømme dem Land 
| fil Beboelſe; men i dets Sted angreb og flog Marius dem 
| aldeles (1o1 f, Chr.) De førfvinde føden gandſte af Hiſtortenz 
rimeligviis forenede de fig med andre tydſte Folkeſlag. 

Cimon, en Søn af den berømte Miltiades og Heger 
| fipyle, en Datter af den thraciffe Konge Olorus, ſik efter 
| Plutard en meget forſemt Opdragelfe og overlod fig i fin 
(Ungdom til alle Slags Udfvævelfer,… Men i den perfiffe 
Krig begyndte han at gjøre fig bekjendt, og, da Themiſtokles 
| havde foreflanet at forlade Staden og begive fig paa Ski— 
(bene for at føre Krigen til Søes, kom Cimon tilligemed flere 
| Ynglinge til Borgen, lagde Bidflet til fin peft i Templet 
og tog iftedet et Skjold af Muren, hvormed han begav fig 
ombord paa Flaaden. Han vifte megen Mob i Slaget ved 
Salamis. Ariſtides, fom lagde Marke til ham, forenede fig 
noiere med ham, for ved fans Hjelp at fætte Grændfer for 
Themiſtokles's farlige Planer. Da Athenienſerne i Forening 
| med de øvrige Graker, ſendte en Flaade til Aften for at 
| befrie de græffe Colonier, gave de Cimon og Ariſtides Anførs 
ſelen. Den fpartanffe Konge Paufanias havde Overcomman— 
| Doen, men han fornærmede de øvrige Anførere faaledes ved 

| fit Overmod, at de fratoge ham Overcommandoen og gave 

— 



312 Cim 

Athenienſerne den. Da Ariſtides Fort derpaa vendte tilbage 
til Athenen, blev Cimon Ovberanforer for hele den græffe 
Soemagt. Han udmærkede fig ved flere glimrende Fore— 
tagender i Thracien, flog Perſerne ved Strymons Bredder og 
bemegtigede ſig Landet, Hvor Athenienſerne lagre Grunden 
til Amphipolis. Han erobrede Øen Scyres, hvis Indbys— 
gere breve Gørøverie og lagde Grunden til en athenienſiſk 
Colonie. Her fandt han Theſeus's Been, ſom han bragte 
til Athenen, hvor man byggede denne Hero et Tempel. 
Derpaa gik han med en betydelig Magt til Lilleafien, unders 
kaſtede ſig alle Kyſtſtederne og drog mod Tithauftres, der 
Iaae med den perfifÉe slaate ved Mundingen af Eurymedon. 
Perſerne, ſtjondt overlegne i Antal, vovede ei at levere et 
Slag, men traf fig op ad Floden, for at komme under Lande 
armeens Beſtyttelſe. Cimon forfulgte bem, angreb dem og 
tog eller ødelagde over 200 Skibe. ODerpaa landede han og 
angreb Hæren, fom han bragte i fuldkommen Uorden. Cimon 
vendte nu tilbage til Athenen og viſte fig ligeſag flor her ſom 
3 Fildten. Han lod borttage Gjerderne om fine Haver og 
Marke for at. enhver unde tage hvad han vilde, Hang 
Bord var dekket for alle Borgere af hans Curie. Han vifte 
fig aldrig offentlig uden han var fulgt af Slaver, der bare 
Klæder, ſom ban. uddeelte til Trengende. Han prydede 
Staden med prægtige Spadſeregange, lod Torvet beplante 
med Træer, forvandlede Akademiet til den ſtjonneſte Have t 
Athenen, Alt paa fin egen Bekoſtning. Denne Gavmildhed 
vifte han ei for af ſmigre Folket; thi han modfatte fig ftedfe 
Themiſtokles og ſiden Perikles og Ephialtes, der ſogte at 
forøge Folkets Magt. Hans Beftræbelfe var at vedligeholde 
en god Forſtaaelſe mellem Athenienſer og Lacedæmonier, 
hvilke ſidſte han føgte af efterligne, hvorfor de og yndede 
ham. Da Thafterne havde gjort Oprør ved Yar 466 f. Chr., 
flog han dem, erobrede deres Stad og bemæatigede fig de 
Guldminer, de havde paa det faſte Land. Neppe var han 
kommen til Afien før Perikles og andre Demagoger anklagede 
ham for at den macedoniſke Konge ved Forcringer havde 
afholdt ham fra at tage en Deel af hans Lande; uagtet Athe— 
nen havde den Tid Fred med Macedenien, men Folket for— 
kaſtede en faa ugrundet Klage, Imidlertid var der i Sparta 
udbrudt en Opſtand af Heloterne; Spartanerne bade Athe— 
nienſerne om Hjelp, hvilket og paa Cimons Opmuntring 
blev dem tilfteaet og han blev Anfører for Hjelpetropperne. 
Men Spartanerne, fom ei havde nogen Tillid til Athenien— 
ſerne, fendte Tropperne tilbage, uden at bruge dem, hvilket 
blev meget ilde optaget. Paa den anden Side havde Perik— 
leg og Ephialtes benyttet fig af Cimons Fraværelfe til at 
ſkaffe Folket en ftørre Magt. Ved ſin Tilbagekomſt vilde 
Cimon fætte Alt paa den gamle Fod, men kunde ei drive det 
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Tøjennem; derimod lykkedes det hans Fiender af vakke Fol⸗ 
kets Utilfredshed imod ham og faae fam forviift ved Offras 
eismus. Gimon begav fig til Boeotien. Da Athenienſerne 
Tort derpaa vare rykkede mod Zanagra før at hindre Lacede⸗ 
moniernes Zilbagetog fra Delphi, indfandt. fan fig for at 
fægte med fin Tribus. Han opfordrede fine Venner ved deres 
Opforſel at vife hvor ugrundet den Klage var, at han beguns 
ſtigede Lacedemonierne, og alle faldt i det de fægtede med 
den ftørfte Tapperhed. Athenienſerne kaldte ſiden Cimon 
tilbage og han fik en Stilſtand bragt tilveie mellem Græs 
Terne; hvorimod han for af beſtjrftige Athenienſerne foretog 
en Expedition mob WEgypten og Cypern, ſom ogfaa gik for 
fig. "Han feilede med 200 Skibe til Cypern og fendte deraf 
60 til Ægypten. Han vandt et Soſlag ved "Cypern og 
beleirede Staden Citium, under hvilfen Beleiring har døde 
450 f. Chr. Aaret derpaa fluffedes Fred mellem Grækerne 
og Perferne, : 

Cincinnatus (Encius Guinctius), Cen af det frie 
Roms ædlefte Borgere, lige udmærket ved Heltebedrifter, 
Noiſomhed og Uegennyttighed, blev valgt til Conſul 430 
Aar f. Ehr. De Udſendte, fom bragte ham Efterretning 
herom, traf ham paa Marken, ſyſſelſat med Dyrkningen af 
fin Ford. Han foreftod fit Conſulat hæderligt 'og uegennyt— 
tigt, men afflog Tilbuddet om at beholde det næfte Xar. 
Kor af ende en Krig mod Wquerne, fom var ført uheldigt 
for Romerne, blev han fiden udnævnt til Dictator. Han 
drog ftrar imod Fienden, ſom havde indſluttet Confulen 
Minuͤcius, overfaldt dem om Natten, tog deres hele Hær 
fangen og deelte Byttet mellem fine Soldater uden at beholde 
noget for fig felv, uden en Guldkrone, fom hans Soldater af 
Taknemmelighed forærede ham. Alerede efter 16 Dage ned— 
lagde han fit Dictatur, efterat have holdet Triumph over 
Fienden, og vendte filbage til fin landlige Rolighed. . J fin 
høie Alderdom erholdt han nok engang Dictaturet for at ſette 
Grændfer for den ærgjerrige og farlige Spurius Mælius'g 
Herſteſyge. Han traf de virkſomſte Anſtalter og adſpredte 
Spurius's talrige Tilhengere med Standhaftighed og Efter— 
tryk, efterat Spurius felv var bleven ombragt af en vig 
Ahala. Saaledes. var denne ophsiede Mand tvende Gange 
fit Fedrenelands Befrier eg blev hædret af Romerne fom en 
Fader. 

Cinna (Luc. Cornelius), en Tilhænger af Marius, 
blev udnævnt. til Conſul, da Sulla gik til Afien for at 
bekrige Mithridat den ſtore. Cinna vilde med Magt drive 
en Lov igjennem til Fordeel for de Bundsforvandte, og det 
om herover til blodige Optrin imellem ham og den anden 
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Conſul, Octavius, ber var en Zilhænger af Sulla. Jen 
blovig Fægtning paa Torvet i Kom, blev Ginna overvunden 
og nødt til, efter et Tab af 10,000 Døde, af forlade Staden. 
Einna flygtede til be Bundsforvandte, bragde 20 Legioner 
fammen og forenede fig med Marius: de bemægtigede fig Mom 
og anrettede et frygteligt Blodbad paa deres Fiender, hvilket 
varede i 5 Dage. "For det følgende Aar tiltvang han tilliger 
med Marius fig Confulatet> Nu kom Sulla tilbage: Cinna 
vilde marfdjere imod ham, men Soldaterne vægrede fig, overs 
faldt og drebte deres Anfører, — Cinna. (Cornelius), en 
Slæytning af Vompeius, var Hovedmand for en Sammen— 
fværgeife mod Auguſtus, fom dog høimodigen tilgav ham og 
betroede, ham ſelb Conſulatet. Fra denne Zid var Cinna 
Keiſerens troefte Tilhenger. 

Cino da Piſtoja, en berømt italienfE Retslerd og 
Digter, var fødti Piſtoja 1270. fans Families Navn var Sini= 
baldi, men hans eget Navn Guittone, af hvis Diminutiv 
Guittencino Florentinerne dannede Forkortelſen Cino. Han 
begyndte fine Studier i fit Fedreneland og fuldendte dem i 
Bologna, hvor han blev Baccalaureus. Denne Brad var , 
tilftrælkelig til at erholde et Dommerembede hyvilket Cino 
forvaltede i Piftoja indtil 1307, da de blodige Stridigheder 
mellem de Sorte og Hvide nøtte ham til Flugt. Han begav 
fig til en Ven paa Lombardiets Grendſer, der ligeſom han 
var en Tilhenger af de Hvide, og hvis Datter Selvaggia 
havde indgydet ham en virkelig eler blot digteriſt Kjerlighed. 
Hende befang han i fine Digte, Cino reiſte derpaa, da hun 
var ded, igjennem Lombardiet og Frankerig og opheldt fig 
nogen Zid i Paris. Dog var han 1314 igjen i Italien; 
thi i dette Aar udgav han i Florents fin Commentar over 
Goder, Han havde i to-Xar fuldført dette Verk, fom med 
Henſyn til Omfang og de afhandlede Materiers Vanſtelighed, 
vakte almindelig Beundring. Han blev derfor ſamme Aar 
valgt til Doctor i Jura. Adfkillige univerfiteter ſtrede om 
at eie ham, Han opholdt fig 3 Aar i Trevifo og noget len— 
gere i Perugia, hvor den berømte Bartolo var hans Diſci⸗ 
pel, Om han, ſom Mogle paaſtage, ogſaa har holdt Fore— 
læsninger i Bologna, Siena og felv i Paris, er uviſt, der— 
imod er det vift, at han 1334 var Profeffor i Florents. Øer 
læfte han over Civilretten. Det er imidlertid. Falſtt, at Pe— 
trarca og Boccacio vare hans Difcipler, Gino var 1336 vendt 
tilbage til Piſtoja, da han blev fyg og døde enten i dette eller 
næfte Aar, Hans Commentar overgik Alt, - hvad der hidtil 
var udkommet og blev flere Gange trykt. Som italien 
Digter: hører Cino til be bedſte fra hiin Tid. Blandt fine 

-»  Forgjængere ligner han Petrarca meeſt. Hans - Digte 
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udkom førfe Gang i Rom 1558 under Titel: Rime di 
Messer Cino da Pistoja &c. ; 

Cinque Ports. Under dette Navn forftaaer man for 
nærværende Tid 7 (i Wilhelm Erobrers Tid fun 5) Havne 
mod den franſke Kyſt, hvilfe man ifær føger at fitfre mod 
Ungreb. De have mange Friheder og en egen Opſynsmand, 
der har Titel af ford Warder of the cinque ports og aarz 
lig 3000 Pund Indfomfter,… gan har desuden Admirali— 
tets⸗Jurisdiction. Diſſe 7 Havne ere Dower, Sandwich, 
Deal, Numney, Winchelſea, Haſtings og Rye. 

Circaffien, et Landſkab i Aſien paa den nordlige 
Side af Caucaſus fra det forte til det caſpiſte Hab. Ind> 
byggerne falde fig felv Adige; af Tyrkerne og Tatarerne 
kaldes de Tſcherkas og af Araberne Memalik, af Oſſeterne, 
et ligeledes caucaſiſt Folk, Kaſſak. De beboe følgende Dis 
ftrifter: 1) Stor-Kabarda; 2) Lille-Kabarda; 3) Beslen 
ved den ftørre Laba, fom udgyder fig i Cuban; 4) Temirgoi 
ved Schagwaſchaz 5) Abaſech, fornemmelig. ved Floden 
Pſchaha; 6) Bfedud ved de nedre Egne af Chuaſch; 7) Satu= 
Tai; 8) Bſchana. Denne kraftige og Érigerffe Nation kunde 
blive meget frygtelig, naar den iftedet for at have deelt fig. & 
mange fmaae Hobe, havde været førenet under et Overhoved. 
Den vigtigfte af de circasſiſfe Stammer ved Cuban er Te— 
mirgoi; den beboer over 40 befæftede Landsbyer og fan frille 
2000 Wand i Marken. Stammen Schagaki, nedenfor den 
tyrkiſte Feſtning Anapa, har en Fyrſte, ſom fordum holdt 
Skibe paa det ſorte Hav. Kabarda-Circasſierne fortjene 
Mavn af en halv cultiveret Nation, De beboe et frugtbart 
Land og udmærke fig fra alle de øvrige. caucaſiſke Folk ved 
deres Sfjønhed. Mændene ere af høj Vært, regelmæsfig 
ſkabte og føre Sablen meſterligt.  Qvinderne have en fiin 
Dannelfe, hvid Hud, mørke Haar, et regelmasſigt Anfigt, 
ſmal Bært og fuld Barm. Enhyver circasſiſt Fyrſte eller 
Adelsmand, det er enhver der ei tjener og fom eier en 
Heſt, er ftedfe bevæbnet med Dolk og Viftoler. En Hjelm 
og et Pantfer bedekke hans Hoved og Bryft. Hele Kabarda 
fan ſtille 1500 Adelige og 10,000 vaabendygtige Bønder i 
Marken. Men Kabardiets Fyrſter ødelægge hinanden felv 
ved beftandige indvortes Stridigheder Jordbunden i Kabarda 
er fortreffeligt ſtikket til Agerdyrkning; dog er Vinteren raa 
og Varmen ei af lang Varighed. Indbyggerne benytte fig et 
af Naturens Gavmildhed, iſer forfømme de Bjergværferne, 
der funde ſtaffe bem Jern og Kobber, hvoraf de forfærdige 
deres Vaaben. En ftor Deel af Circasſiernes Rigdom beſtager 
i Qvæg, Geeder, Faar og Hefte. De fælge uld og Vor, 
Deres Heſte udmærke fig ved Stjønhed, Styrke og Lethed. 
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Follene af. de bedfte Kacer indbrende be et Tegn. — Deres 
Feudalſyſtem er mærkværdigt : Underfaatten ev Fyrſtens Eien⸗ 
Dom, tog fælger han ham ikke; han er forpligtet til enhver 
perſonlig Tjenefte, men betaler ingen Afgift. Adelsmanden 
holder Orden blandt Folket og tjener Fyrſten i Krigen. Denne 
holder aabent Taffel, hvortil Enhver bidrager, ſom holder 
jorde, gteſtaber fluttes efter Rigdom og Fodſel. Strap 
efter et fyrſteligt Barns Fodſel, bliver det fjernet fra det 
faderlige Huus og overgivet en Adelsmand til Opdragelſe. 
Drengen underviſes i Jagt, Roverie og Krig; Pigen i Sye— 
ning, Strikning og Straafletning. — Blandt Circasſterne 
findes en Gjeſteret, ſom de kalde Kumadi; ben Fremmede, 
ſom Bærten har givet fit Ord, ſtager han inde for med ſit 
Liv, Over en Morder tager den Myrdedes Slægtninge 
Blodhæevn; ingen Penge kunne forfone tet. — Fordum vare 
diſſe Folk Ehriftne, nu ere de Mahomedaner, men vife liden 
JIver i Jagttagelſen af Islams Forſkrifter. — Efter det 
chazariſke Riges Forfald, ſynes Gircasfierne at have været 
Araberne, Tatarerne og maaſtee og Georgierne underkaſtede; 
mod Slutningen af det 16de Aarhundred bleve de Ruſſernes 
Vaſaller. Iwan Waſiliewitſch 2ben fendte 1565 en lille 
Armee unter General Daſchkow for af hjelpe Temruk, en 
circasſiſt Fyrſte; men efter Iwans Død forfømte det rusfifte 
Hof diffe fjerne Underfaatter, og de bleve Chanerne af Grim 
ſkatſkyldige indtil de, trette af de Mishandlinger de maatte 
taale, grebe til Vaaben og overvandt den crimſke Ehans 
Armee paa 30,000 Mand, For nærværende Tid ere de igjen 
Rusland underkaſtede. 

) Circe, efter Nogle en Datter af Helios og Perfeg en 
Dceanide, efter Andre af Hyperion og Ufterope, og atter 
efter. andre en Datter af Aëtes og Hekate. Hun boede paa 
en ved Italiens Veſtkyſt liggende De i en Dal, hvor hun 
paa en fri Plads havde et af polerede Stene bygget Pal-= 
Lads, omkring hvilket fværmede Lever og Ulve der vare tæms 
mede ved hendes Trolddomsdrikke. — Hendes Beſtjeftigelſe 
beftod i Bæven, hvorved hun opmuntrede fig ved Sang; hen— 
des Tjenerinder vare 4 Bjerg- og Flodnympher. Da Ulyſſes 
paa fin Tilbagereife var landet paa hendes Øe, fendte han 
Eurylochus med Endeel af Mandffabet ud for at underføge 
Egnen. De fom til Circes Pallads: hun modtog dem og 
bevertede dem med Viin og Mad. Den deri blandede Trold— 
domsdrik bersvede dem Erindringen om deres Fædreneland, 
hvorpaa Circe berørte dem med fin Hereftav og forvandlede 
dem fil Sviin, Kun Eurylochus, ſom forfigtig havde holdt 
fig fra Drikken var undgaget Forvandlingen og gav Ulyſſes 
Efterretning om den. Denne gif nu felv væbnet i Land for 
at befrie fine Kamerater. Paa Veien mødte han Merkur, 
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ſom læerte ham, hvorledes han fulde vogte fig for Circes 
Trolddom og gav ham Planten Moly fom Middel til af ben 
frie fine Kamerater. Saaldes udruftet kom han til Circe, 
hvis Hexedrik blev uden Virkning paa ham. Efter Merkurs 
Raad løb høn derpaa imod hende med fit Sværd, fom om 
han vilde dræbe hende. Men hun kaſtede fig for. hans Føds 
ber og fpurgte ham om han var Ulyſſes, fom Merkur havde 
fortalt hende faa meget Hæderligt om, Da han hertil ſva⸗ 
rede ja, indbød hun ham venſtabeligt at blive hos hendes 
Dette villigede han i efterat hun med hellige Eder havde lo⸗ 
vet ingen Fortred at ville tilføie has og befrie hans Kas 
merater. Ulyſſes opholdt fig et heelt Aar hos hende, og 
avlede to Sonner med hende Adrius eller Agrias og Latias 
nus. Før hang Afreife aabenbarede hun ham efter Løfter 
at han for lykkelig at komme hjem, forſt maatte gaae tik 
Underverdenen og ſporge Tireſias om Raad. 

Civrcenfiffe Lege kaldtes de fom holdtes vaa ens 
hver Gircus, men fornemmelig paa Circus maximus. De 
vare indførte i Rom i de ældfte Tider, Alerede Romulus 
høitideligholdt flige til ICre for Neptun. Siden ſteeg 
Pragten, ved diffe Lege formedelſt WEdilernes Kappelyſt ſtedſe 
højere og naaede endelig den hsieſte Spidſe under Keifernes 
De fornemſte blandt de circenfiffe: Lege vare Ludi romant 
eller magni. Hvor lidenFabeligt Folket i Kom var hengivet 
fil diſſe Lege beviſe bet bekjendte Udraab, hvor det tilkjende— 
gav fine førfte Nodvendigheder: Panem et Circenses (Brød 

og circenfiffe Lege). Den førfte Høitidelighed ved diſſe Lege 
var én glimrende Procesſion. Efterat de ſtore Guders Bil—⸗ 
ledftøtter vare bragte til Jupiters Tempel paa. det capitos 
linſke Bjerg, begyndte Toget fra dette Tempel og gik over 
Forum og Velabrum til Circus maximus. Den hoieſte Ov⸗ 
righedsperfon anførte Toget "Foran bar man Billedet af Fora 
tuna alata. Derpaa kom Jupiters, Junos, Minervas, Neptuns, 
Eeres's, Apollos, Dianas, og efter Cæfaré Død ogfaa denne 
forgudede Romers, fiden maaføee endog de forgudede Keiferes 
Billeder paa bedekkede prægtige Vogne, der bleve, trukne 
af Hefte eler Muuldyr, Hjorte, Kameler, Elephanter, vel 
endog af Løver, Pantere eller Tigre. Derpaa fulgte Rakker 
af Drenge, hvis Fædre eller Mødre blot vare i Live og hvilke 
ledede Heſtene, der ffulde bruges til Veddelsbet. Dem 
fulgte Patriciernes Sønner fra 15 til 16 Aar, bevæbnede, 
deels til Heſt og deels til Fods. Derpaa kom Stadeng 
Dvrighed efter Rang og endelig. hele Senatet tilliges 
med Riddernes Sønner til Heft og til Fods. Derpaa kom 
de til Vaddekjorſel og Vædderiden beftemte Vogne og 
Heſte og de forffjellige Slags" Fægtere, alle nøgne med et 
Belte om Hofterne. Herpaa fulgte. dandſende Mænd, Yngs- 
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Tinge og Drenge ordnede "efter deres Alder Rekker. De 
havde violette Klæder, et Mesſing-Belte, Sværde og forte 
Spyd og Blæntene desuden Hjelme. Foran hver Afdeling 
gif en Mand, ber angav Vendingerne i Dandſen. Dem 
fulgte muſikalſte Inftrumenter, Hertil kom en Hob, fom 
Silener og Satyrer flædte Perfoner, der med Blomſterguir⸗ 
lander i Hænderne opførte alleflage ſpogefulde Dandſe. Dem 
fulgte igjen et Selſtab af Mufitantere. Den overgibone 
Gjlæde fulgte nu det Hellige. Forſt kom Camilli, Drenge, 
fom tjente Preſterne ved Ofringerne, dernæft de egentlige 
Dffertjenere, efter dem Haruſpices med deres Knive, hvors 
med de underføgte Offerdyrenes Indvolde, og Offerſlagterne, 
ſom førte de ſmykkede Dyr til Alteret. Diſſe fulgte de for= >» 
ſtjellige Præftetollegter med deres Opvartere: førft Pontifex 
marimus og de ovrige Pontifices, derneſt Flamines, faa Au— 
gurerne, Ovindecemvirt med de ſibyllinſte Bøger, de veſtalſte 
Somfruer og efter dem de øvrige ringere Præfteclaffer efter 
deres Hang. Til Slutning Tom et Tog af Gudebilleder, un— 
dertiden og en prægtig Fremſtilling af erobrede Skatte. Paa 
Gircus gif Toget nogle Gange omkring Spina, hvorpaa man 
ſtred til Ofringen. Efterat Tilſtuerne havde taget deres 
Plads iſtemmedes Muſik og Legene toge deres Begyndelſe. 
Diſſe beſtode af Vedderiden og Veddetjørfel, "De vare faa ” 
"hæderlige, af Mænd af førfte Rang toge Deel i dem. Deel—⸗ 
tagerne i Veddeſtriden vare deelte i 4 Factioner og bet hele 
Veddelsb udgjorde 24 Miffus og hver Miffus 7 Omlob om 
Metaerne (Maalene). Hoer Faction gjorde 6 Miſſus, 3 om 
Xormiddagen og 3 om Eftermiddagen. Hver Miſſus var 13 
Miil og kunde følgelig fuldføres i.en Time, Vognene vare 
lette, fædvanlig med to eller fire Heſte ved Siden af hveran⸗ 
dre. Deérnæft holdtes gymniſte Kampe; derpaa de faa 
Faldte troianffe Lege, Kamplege til Heſt, ſom Ænea8 førft 
fral have indført og hvilfe Julius Cæfar fornyede. Der 
'gaves og Dyrefægtninger, hvori enten Dyr fjæmpede med 
Dyr eller med Menneſter (Forbrydere eller Frivillige), Ud⸗ 
gifterne vare ofte uhyre; faaledes gav Pompeius t fit andet 
Tonſulat 500 Løver til en Dyrefægtning og diſſe bleve fillige 
med 13 Elephanter dræbte i 5 Dage. Man efterlignede ogs 

ſaa Gøetræfninger, hvorfor Circus kunde fættes under Vand. 

;Circumvallationslinie, kaldes den Forſtands— 
ning, hvormed de, ſom beleire en Fæfining, omgive deres 

Lejer for at ſikkre fig mod Angreb uden fra af Undfæfningss 

tropper; Contravallationslinie Falder man de For— 
f£antgninger fom anlægges mod udfald fra Kæftningen. Cir⸗ 
cumvallatfonslinien har følgelig efter fin Beſtemmelſe Fronten 
mod Marfen, Da ten maae gage uten for Skudvidde om— 

kring Fæftningen, fager den derved en Omfang, fom gjør den 
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vanſkelig baade at anlægge og forfvare, Derfor bruges den 
'øg fun fjelden, Man udfætter hellere for at dælte Belei— 
Tingen et eget Obſervationscorps. 

Circus, kaldtes hos Romerne det Slags Bygninger, 
hvor offentlige Beddelsb til Heſt og Vogns og andre Fægte= 
og Brydelege blevne givne, Efter deres udvortes Form vare 
de retvinklede Oblonga, fun at den ene forte Side. dannede 
en Halvcirkel. De vare uden Tag, Indgangen var bed den lige 
korte Gide. Indvendig var ved hver Side fer Indelukke (car.e- 
res), hvor Heſte og Vogne holdt. Ved begge de lange og ved den 
krumme Side fandtes Sæder for Tilſtuerne, der gik trappeviis 
over hinanden. De hvilede paa faſte Hvelvinger og under dem 
varen bred Wandgrav (Euripus faldet), for af holde de vilde 
Dyr borte fra Tilſkuerne. Indenfor befandt fig en fri, aaben 
Plads (area), fom var beftrøet med Gand og hvor Skueſpillene 
bleve givne, Denne Plads var deelt i Længden i to Halvs 
dele ved en lav Muur, fom kaldtes Spina, Den var tolv 
Fod bred og fer Fod høi og ovenpaa prydet med ſmage Tem-— 
pler, Altare, Statuer, Obeliffer, Pyramider og kegleformige 
&Gmaataarne. Af diſſe fidfte, fom kaldtes Metæ, fandtes tre 
ved hver Ende. De vare oprettede fom Maal om hvilte Bede 
delsbene foregik. Vede den førfte Metæ, ligeover for ven 
bueformige Side of Circus, fandtes 7 andre Stotter, ſom 
enten havde en oval rund Form eller ovalrunde Kugler (ova) 
pan deres Spidſer. For hvert Omløb, hvoraf almindeligt 7 
fandt Sted, bleveen af diffé Kugler tagen ned. Udvendigt var 
Circus omgivet med Gøilerækfer, Gallerier, Kramboder, 
og offentlige Pladſe. Alerede Romulus ffal have indfort cir— 
cenfifte Lege. — J Rom fandtes flere af dette Slags Bygnin— 
ger. Den ftørfte af dem. alle havde fortrinligviis Navnet " 
Circus maximus: Denne laae i Stadens Tite Region, der 
ligeledes taldteg Circus. maximus," efter Sagnet paa den 
Plads, hvor Romulus gav de Lege, ved hvilke Sabinerinderne 
bleve røvede. Tarquinius Priſcus udkaſtede Planen fil denne 
Bygning og nogle rige Senaforer udførfe den, J den an— 
ftiltedes ludi magni eller megalenses, fom man høitidelig holdt 
til Wre for de hoiere Guddomme, Jupiter, Juno, Minerva og 
Neptun. Dionyſius fra Halicarnas angiver dens Høide til 
2187 Fod, dens Bredde til 933% Fod. Efter Plinius havde 
260,000 Menneſter, efter Victor 385,000 Plads i den. Ju— 
lius Cæfarudvidede og ſmykkede den; under Nero brændte den 

: af og under Antonius Pius ftyrtede den ned, Trajan byg⸗ 
gede den igjen op, og Conſtantin den ſtore lagde den fidfte 
Haand paa den, Mu er der fun faa Spor tilbage af den, 
Fuldftænbigft har Caracallas Gircus i Stadens forſte Region, 
vedligeholdt fig, ; 
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Cirkel, kalder man i Geometrien en krum Linie, der 
løber i fig ſelv, og i hvilken ethvert Punkt ſtager lige. langt 
fra et i Cirkelen liggende Punkt, der kaldes Middelpunktet. 
Afſtanden fra Middelpunktet til Kredſen kaldes Radius. 
Figurlig kalder man enhver Tilbagevenden til det Punkt, 
hvorfra man er udgaaget, en Citkel. Storrelſen af en Cir» 
kels Omfang (Peripherie) grunder fig paa Gjennemſnittets 
eler Diametrens Storrelſe; hvorfor det er en meget vigtig 
Opgave at finde dennes Forhold til Peripherien. Vel kan 
man ei finde dette Forhold fuldkommen nøiagtig, men dog 
faa nøiagtigt ſom det behøves til hvad Henſigt det og er. 
Alerede Archimedes havde udregnet dette Forhold ſom 7:22, 
ſiden have flere Mathematiker arbeidet van at gjøre bet 
endnu neiagtigere. — J Logiken bruges Benævnelfen Cirkel 
ved Definitioner og Beviſer. Det er en Cirkel i Definitio⸗ 
nen, naar man vil tydeliggjsre et Begreb ved ſaadanne Ses 
greber, ſom alerede forudſette Erfjendelfen af ſamme -9: 
naar Definitum forekommer ſom Kjendemarke i Definitionen. 
Dette fan ſkee umiddelbar ved udtrykkelige Ord, eller middel» 
bart, naar det Begreb, der ſtal forklares, uformærkt ind» 
ſniger fig fom et Kjendetegn i Definitionen og igjen træffes 
ved Adfkillelſen af Kjendemarkerne, ſom ſtulle anſees for en 
Probeerſteen paa Difinitionen. Der er en Cirfel i Beviſet, 
naar det ſom ſtal beviſes, enten gandſte eler tildeels anta— 
ges ſom Beviisgrund. 

Cis (i Muſiken) betyder den anden Grad af vor Tone⸗ 
flige, Cis dur den Toneart, hvori den ved ct Kors forhøis 
ede Zone c antages til Grundtone for det haarde Toneſlags. 
Øen anvendes et fom Grundtoneart i et Muſikſtykke. Cis 
mol den bløde Zoneart, ved hvilken den ned et Kors for— 
hoiede Tone c antages til Grundtone for den blode ZonearÉ, 
Fortrolighed og utilfredsſtillet Kjerligheds Klage ligge inden 
for dens Kreds. 

Cisalpinf Republik. Efter Slaget ved Lodi 
(10 Mai 1796) proclamerede Bonaparte den 2ode Mai Lom— 
bardiets Frihed og dannede deraf ben transpadanfke (igefom 
af Bologna og Ferrara den cispadanffe Republik. Eſter op⸗ 
hævet Vaabenſtilſtand mellem Frankerig og Modena lagdes 
Modena og Meggio fil den cispadanffe Republik; og faa 
Maaneder efter, da Paven fluttede Freden til; Tolentin 
(19 Febr. 1797) maatte han afſtage Bologna, Ferrara vg 
Romagna, hvilke ligeledes forenedes med ben cispadanfte 
Republik, der den 17 Marti 1797 fif fin Conſtitution og Navn 
af den cigalpinffe Republik efterat være forenet med den 
transpadanſte. Den erfjendtes af Keiferen fom uafhængig 
Stat i Freven til Campo Formio (17 Octbr. 1797). Den 
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indbefattede nu det forrige oſterrigſte Lombardie, Provind⸗ 
ferne Bergamo, Breſcia, Crema, Staben Mantua og det 
Mantuanſte, Peſchiera, Endeel af de forrige venetianſte Sta⸗ 
tor iſer Verona og Rovigo, Hertugbømmet Modena, Fyrſten—⸗ 
dommerne Maſſa øg Carrara og de tre Legationer Bologna, 

| Ferrara og Romagna. Hertil tom kort efter Freden Landene 
Veltlin, Worms og Cleven, fom ei vilve erkjende Grau—⸗ 
buͤndens Overherrevømme. Den nye Republit beftod nu af 
10. Departementer, 771 co Mile og 31 Million Indbyggere. 
Regjeringen beftod af en lovgivende Forſamling i to Raad 
(de Gamles af 80 og de Wigres. af 160) og et Directo— 
rium, der ligefom i Frankerig havde den udøvende Magt. 
Regjeringens Sæde var Mailand. Den blev nøiere forenet 
med Frankerig ved en Of: og Defenfivalliance i Marts 1798. 
En nye Gonftitution fortrængte den ældre og derpaa udbrød 
en nye Krig, hvori Øfferriger og Ruſſer indtoge og tilins 
tetgjorde den nye Republik, Slaget ved. Marengo (14 Juni 
1800) bevirkede dens Gjenoprettelſe. Republikken erholdt 
nu en Sfatsforvaltning (Conſulta) af 50 og et Fuldbyrdelſes⸗ 
raad (Governo) af-g Medlemmer; den. blev'og forøget ved 
Landſkaberne Rovareſe og Tortoneſe og erkjendt af Øfterrig 
den 9de Febr. i Freden til Luneville. Den 25 Jan. 1802 
antog den Navn af denitalienffe Republik og valgte 
BWonaparte til Præfident og Frants Melzi d'Erile til Vice= 
præfident. Den inddeltes i Departementer, og diffe igjen i 
Diſtrikter, hvoraf hvert havde fin Hovedſtad. 1803 blev ber 
italienffe Republik forvandlet. til et Kongerige og overgivet 
Napoleon under Navn af Kongeriget Italien. 

Ciſelere, fiirligt udarbeide med Meifelen ; hos Gulds 
og Solvarbeiderne, at gjøre drevet Arbeide. 

Cisrhenanſt Republik, een af de Republikker, 
der oprettedes 1797, men hvis Tilvarelſe et engang blev ale 
mindelig bemærket. J denne repuüblikanſte Tid, da endo 
de oprørffe Matrofer paa Canalflaaden under Matroſen Par— 
fer oprettede en fvømmende Republik, traadde øgfaa atffils 
lige Stæter ved Rhin, ifær Coln, Aden og Bonn, i en For= 
binderfe, erklærede fig for uafhængige under franſt Beſkyt— 
telſe og proclamerede fig i Septbr. 1797, ſom en cisrhes 

nanſt Republik. Da Freden i Campo Formio fort derpaa 
fluttedes og der i ſamme, ſom hemmelig Artikel, afgjordes 

at den hele venftre Rhinbred fLulde tilfalde Frankerig, faldt 
ogſaa den nye Republik bort uden videre at bemarkes. 

Ciſter zienſer, fee Orden (geiſtlig). 

Citadel, erren ved en Stad eller ftørre Fæftning ans 
lagt mindre Fæftning af fire eller fem Bolverker, enten 

* 
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for at beſtytte Sfaden eller Holde ſammes Indbyggere i 
Tømme, - 

Cithara, et Strengeinſtrument hos de Gamle, Lig⸗ 
nende nyere ere Guitarre, Luth og Cither, 

Citere, anføre Scykker af em eller anden Forfatter, 
færdeles Steder af en Bog (deraf Citata, anførte Steder). 
J det Juridiſke betyder citere at opfordre Een til at møde for 
Retten; deraf Cifation, Indkaldelſe fil at møde for Ret» 
ten. Denne Indkaldelſe beſtemmes til en vig Termin. Den 
Indkaldte maa førftegang møde i Perfon i den borgerlige 
Proces, men fan fiden have fin Befuldmægtigede. I Polis 
tiefager udfordres ſtedſe perfonlig Nærværelfe Ci at møde 
anfees for Ulydighed mod Ovrigheden og ſtraffes ſom ſaa— 
dan. Gitationerne ere enten verbale, naar de ſtee mundtlig 
ved en Retstjener eller friftlig ved en Befaling fra Ovrighe— 
den, eller reale, naar den indkaldte afhentes til Retten. 
Denne fan være 'forbundet med Magt: Dette indtræffer i 
Criminal: og Politiefager, naar en mistænfelig Perfon et 
godvillig vil indfinde fig. 

Citroner faae vi fra de fydligere Lande, hvorhen Træet 
de vore paa, er fortplantet fra fit Fedreneland Medien. 
Sicilien alene udfender aarlig 30,000 Kaſſer, hvoraf hver inde— 
holder 440 Stykker. For af forekomme Forraadnelſe ved lange 
Reiſer, plukker man dem af før de ere fuldkommen modne, 
derfor ere de ſom komme til os almindelig meget fure. Man 
bruger fornemmelig Saften, dog og Skallen, fom man tor— 
rer. Da ter med dens Saft er forenet en faltagtig Sliim 
fordærves den let. Scheele har udfundet hvorledes man 
adffiller denne Sliim fra. Citronſyren, hvorved den bedre 
holder fig. Den rene Citronfaft er af mangfoldig Nytte i 
Medicinen, i Oekonomien 2c, Den er ifær vigtig ved ſmit— 
fomme Sygdomme, hindrer Forraadnelſe og har en fteenopz 
loſende Kraft. 

Cindad Rodrigo, en Stad ved Floden Aguaka t 
den ſpanſke Provinds Salamanca, med 11,000 Indb. Den 
er en vigtig Fæftning ved den portugififfe Grendſe. J Aaret 
1810 blev den beleiret af de Franſte og overgav fig den 10de Ø 
Juli, da man netop lavede fig til Storm. Naſte Aar blev 
den igjen beleiret af Wellingtons Armee, og fagen med 
Storm før den franſte Armee under Marmont, Hertug af 
Raguſa, kunde ankomme fil undſetning. "Den ſpanſte Junta 
tildeelte den engelſte Feldtherre for at forevige denne glims 

vende Vaabendaad, Zitel af Hertug af Ciudad Rodrigo, 
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Civillifte, Dette Udtryk var fordum Fun brugeligt i 
England, og betegner de Indkomſter, der af Parlamentet 
filftaaeg Kongen ved hans Regjeringstiltrædelfe til at unders 
holde hang Huus og Hofftat, til at lønne høie Embedsmænd 
og Collegierne, ſaavelſom Geſandter og overhovetet til den 
børgerlige Regjering. For den nu regjerende Konge Georg 
den 3die, bevilgede Parlamentet" førft 800,000 Pund Sterl. 
Aar 1777 blev Civilliſten forøget med 100,000 Pd. og ſiden 
nof engang, faa den nu udgjør I Mill. Pund Sterl. Den 
førfte conſtituerende Forfamling i Frankerig antog égfaa en 
Givillifte og beftemte Kongen 25 Mil. Livres. Under Kei» 
ferregjeringen ſaavelſom den nuværende Regjering har man 
beholdt denne Beſtemmelſe. 

Civilret, borgerlig Ret er Indbegrebet af de en 
Stats Borgere' tilkommende Rettigheder eller Videnfæaben 
om Borgeres ellev Privatperſoners retlige Forhold. Dette 
Udtryk tages ofte ligebetydende med Privatret modſat den 
offentlige eller Statsretten; ſnart bruges det om enkelte 
Grene af den offentlige Ret f. Er. Criminalretten ifærteless 
hed; dernæft betytér og Civilret Indbegrebet af efler Læren 
om Borgernes retlige Forhold til hverandre. Civilliſt kaldes 
derfor en Lærer i Civilretten, modſat Publiciſt. 

Clairfait (Grev), Feldtmarſchal i oſterrigſt Tjeneſte 
og Riddder af det gyldne Skind, fægtede hæderligen i Kri— 
gen mod Tyrkerne 1790, og fik derpaa Commando over 
den øfterrigfte Armee, der frulde trænge ind i Frankerig. 
Han gjorde i Forſtaingen betydelig Fremgang i Champagne, 
men Omftændighederne nødte "ham fil af trække fig tilbage 3 
hvorpaa Han tabte Slaget ved Jemappe i Mederlandene 
1792. Neſte Yar havde han adffillige Fordele over de Frans 
ſke og anførte den venftre Floi i Slaget ved Neerwinden. 
Vel maatte ban fiden vige for Pichegru, men førft efter den 
tapprefte Modſtand. Clairfait fik 1795 Commandoen ved 
Mainz, hvor han indtog de Franffes forſtandſede Lelr. 
Kort derpaa gif han til Wien, hvor Keiſeren erkjendte hang 
Fortjeneſter og gjorde ham til Medlem af Krigsraadet; han 
døde i Wien 1798, agtet fom een af Aſterrigs fortrinligfte 
Generaler, dér med Kjekhed forenede Sindighed og Overlæge 

Clair Obſcur kalde Franſtmendene et Malerie, 
hvorpaa Gjenſtandene blot ere frewſtillede med Hvidt og 
Sort, altſaa blot Lys og Skygge. Italienerne kalde det 
Ckiar- oscuro. Dette Slags Malerier anbringes ved Byg⸗ 
ninger iftedet for Basreliefs. 

Z 2 
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Elaivon (Claire Joſephe be la Tude), Een af 
Frankerigs ſtorſte Skueſpillerinder, var født 1723 i Narhe— 
den af Condé i Flandern. Hendes Forældre, Kjøndt fattige, 
gave hende en ſaadan Oybragelfe, af hun i fit 12te Aar i 
funde træde frem-i den italienſte Comoedie. Hun fpillede 
her Soubretter og gik næfte Aar til Rom, hvor hun fang 
i den comiſke Opera og dandſede i Balletterne. Hun fpils 
lede fiden i Lille, Duntirden og Gent, og da hendes 
Stemme havde udviklet ſig, blev hun 1743 kaldet til Paris 
for at verle med den berømte Sangerinde le Maure i Ope | 
raen. Snart lagde man Mærke til hendes fande Talent, og 
hun fik en Indbydelſe at ſpille Soubretteroller i Comoedie 
francoife, Hun paatog fig tillige ſmage Moller i Tragoedier 
og fang. og” dandfete i Morſkabsſtykker. Hun. overraffede 
ved den Erkléring et ville debutere i Phedras Rolle, hvort 
Dumesnil anfaaes for uopnaaelig. Hun fpillede denne Rolle 
den Ig Sept, 1743 og erholdt en faa meget ſtorre Triumph, 
jo uundgaaeligere det fyntes at hun maatte falde igjen— 
nem. Siden udviklede hun i Zenobias, Ariadnes og 
Electras Roller et Talent, der befæftede hendes Roes. Alle 
den Tids Dagblade prife hende. Voltaire ſtrev Vers til hende, 
i hvilke han fatte bende blandt de førfte Kunſtnerinder. 
mad. Dumesnil vedblev dog at beundres ved Siden af hen— 
des unge Medbeilerinde. Deres. Talent var for forſtjelligt 
til at kunne ſammenlignes; den Ene vifte Kunftens, ben 
Anden Naturens Triumph. Ingen Skueſpillerinde ſtuderede 
ſine Roller grundigere end Clairon. Dorat ſiger: 

* 

Ses pas sont mesurés, ses youx remplis d' audace 
Et tous ses mouvements deployés avec gråCce 
Accents, gestes, silende, elle a tout combiné, 

Quel augåste maintien ! quelle noble fierté! 
Tout jusqwå Vart, chez elle a de la vérité. 

Omendſtjondt Clairon var lille og fnarere ſmuk end ſtjon, 
havde dog hendes Vært, hendes Anfigt, hendes Stemme-en 
Udet og Bærdighed, fom hun tog med fig udenfor Theatret : 
hun fyntes ſtedſe at være gjennemtrængt af ophøjede Folelſer. 
Denne Overſpending ſatte hende undertiden i et næften lats 
ferligt Lys, og hendes Medfpillende, fom hun fædvanlig bes 
handlede med foragtende Stolthed, glemte ei at hendes Pris 
vatliv havde været en Gjenftand for ſtreng Critik. Histoire 
de Frétillon af Caylus bidrog ikke lidet til at gjøre hendes 
Cæder mistænkte, hvorvel de flefte af de deri indeholdte 
Anekdoter vare uſande. Hendes ſtolte Characteer vifte fig 
fuldfommen i den Haardnakkenhed, hvormed hun vægrede fig 
i at fremtræde med Skueſpilleren Oubois i Calais Beleiring» 
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Publikum brev rafende og mange Stemmet raabte: Frétil- 
lon à Lhospital! Clairon au fort d'Evéque. Virkelig kom 
en Politiebetjent næfte Dag for at bringe hende i Fængfel: 
Ogfaa ved denne Leilighed blev hun fin Caracteer tro. 
Hun adlød med den Wemærfning, at hendes Ere blev 
ufrænket og at felv Kongen ei kunde rove hende den. ”Rigs 
tig nok,“ fvarede Politiebetjenten, ”thi hvor Intet er har 
Keiſer og Konge tabt deres Ret,” Efter dette Forfald ,-der 
tildrog ſig i April 5765, betraadde hun zi mere Skuepladſen. 
Da hendes engang betydelige- Formue efter megen Tab, ſom 
Hun havde lidt ved Abbed Terrays Operationer, ei tillod 
hende længer at leve i Hovedføuden, begav. hun fig til Mark 
greven af Anſpachs Hof, hvor hun levede 17 War. Efter 
diffes Forløb kom hun tilbage til Paris, hvor hun dode 1803. 
Gi dintereſſante er Mémoires d”Hippolyte Clairon et réflexi- 

|. ons sur la déclamation théatrale, hvilfe haye Demoiſelle 
Raucourt til Forfatterfée, : 

Clagirval (Y7,), en berømt Skueſpiller og Sanger ved 
den italienſte Comedie. Han fpillede de førfre Elfferroler ét 
Tidsrummet fra 1770 til 1790 med meget Bifald og omtales 
øfte i den Tidg Memoirer af Marmontel og andre, Man kaldte 
ham den italienffe Eomedies Mole. Han var iøvrigt, 
fom Denne, en Mand å bonnes førtunes, og man. fortalte 
ftedfe lyſtige Eventyr om ham; blandt andre følgende, En 
fornem Dame havde ofte indbudet ham, Det ſteedte endnu 
engang med den Trudfel, at, hvis han ei Tom, ſtulde hun 
vide at fÉaffe ham 100 Stolfeprygl. Hendes Gemal fif det 
at vide, og tilkjendegav Clairval af hvis han kom, ſtulde 
han faae 200," Clairval, fom et var lidet forlegen over dette 
Alternativ, fpørger en Ven til Raads. ”Man maa gaag 
min igen,” fvarede denne, ”fhi der er hundrede Procent at 
vinde,” 

| Claren don (Edvard Fyde, Greve af), Storkants⸗ 
ler af England, var født i Dinton i Wiltſhire 1608. Efter— 
at have. endt fine Studier i Orford i fit. 17de Aar begyndte 
han at ſtudere Metglæren under fin Onkel, Nicolas Hyde, Prær 
ſident i Kingébend. Fra Ungdommen af føgte han Omgang 
med Mænd, der udmærkede fig ved Talenter og Oyder, og 
han tilftaaer felv, at han aldrig folte ſig ftoltere og mere til— 
freds end naar. han kunde fige om fig: »Jeg er den flettefte 
af alle Tilftædeværende,” Han havde alerede udmærket fig 
paa den juridiſke Løbebane, da hans Fader, fom han engang 

beſogte i Wiltſhire, fagde til ham: ”Min Søn, Mænd af din 
| Forretning pleie fun at arbeide for Udvidelſen af de konge— 
| lige Forrettigheder; Jeg raader Dig, hvis Du engang 
naaer en vigtig Poſt, aldrig at opofre dit Fædrenelanve 
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Lave og Frihed for. din Fyrſtes Villie eler din egen For 
deel.“ — Efterat den ærværdige Olding to Gange havde 
gjentaget diſſe Ord, blev Han truffen af Slag og døde. 
Uudflettelig blev den døende Faders Formaning i Sonnens 
Sjel. Denne Jndflydelſe vifte fig i de førfte Taler, han 
Holdt i Varlamentet, hvor han tidligt indtraadde, J det 
faa kaldte lange Parlament under Carl! 1fte havde han ud— 
mærket fig véd fine Talenter og ved fin Duelighed erhvervet 
fig Alles Fortrolighed, Da Vorgerkrigen var erflæret fulgte 
han Kongens Partie og blev af Garl 1fte udnævnt til Stats 
kammerkantsler og Medlem af Geheimeraabet. Han leds 
fagede ſiden Prinds Carl til Jerſey, hvor han blev, da 
Printfen reiſte til Frankerig. Her levede han to Aar og 
begyndte paa fin Hiftorie om Rebellionen. Ligeledes forfats 
fede han der adſtillige SÉrifter, der udfom i Kongens Navn 
til Svar paa Parlamentets Manifeſter. Efter Carl ifteg 
Henrettelſe kaldte Catl 2den ham til Frankerig. Han begav 
fig, med Lord Cottingten til Madrid for at forføge om han 
kunde udvirke Underftøttelfe fra det ſpanſte Hef. Han gif 
derpaa til Paris og fiden til Haag, hvor Carl 2den var, 
men oekonomiſte Aarſager nødte ham til at tåge fit Opholds— 
fted i Antwerpen, Prindſeſſen af Oranien, Carl iftes Dag 
fer, vilde have ham til at opholde fig i Breda hos bende 
og udnævnte hans aldſte Datter Anna Hyde til fin Hof⸗ 
dame. Denne Omftændighed var Aarſag i at to af hans 
Datters Døttre kom paa ben engelffe Throne. Carl den 
2den, fom i Mangel af Penge, var meget gavmild med Tito 
ler ophøjede Glarendon 1657 til Storkantsler af England. 
Mere end nogen anden bidrog denne til Underhandlingernes lyk⸗ 
Telige Udfald, hvorved Carlefter Cromwels Død igjen befteeg 
den engelſte Fhrone, Siden befad han fin Fyrftes hele Fors 
trolighed og .overvældedes med Naade. Hans Zitel, ſom 
Storkanstler befræftedes og hertil føiedes 1660 Kantélervære 
digheden ved Univerfitetet i Orford. Næfte Aar blev ban 
Pair: og Baron Hyde i Wiltfhire, Viscount af.Cornbury i 
Oxfordſhire og Greve af Clarendon i Wiltfhire. En faa 
flor Lykke maatte vekke Misundelfen; en uventet Tildras 
gelfe bidrog endnu mere hertil, Hertugen af YorÉ, Konsz 
gens Broder, opholdt fig hos fin Søfter i Breda og lærte 
at Fjende Anna Hyde, der indgjød ham en faa heftig Lidens 
fab, at han i Novbr. 1659 formælede fig med hende uden 
Kongens og Storkantslerens Vidende. Forſt efter Carls 
Thrønbeftigelfe forraadebe Annas Svangerffab denne Fors 
bindelſe. Clarendon opførte fig ved Cfterretningen herom 
paa en hang ſtore Characteer uværdig Maade, hvorimod Kon⸗ 
gen, faafnart han var overbeviift. om Wgteſtabets Gyldig— 
hed, erkjendte Anna Hyde for Hertuginde af York, opfor— 
drede fin Broder fil at vedblive at elſte hende og erklærede, 
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at denne Omſtæendighed ingen Forandring gjorde i hans 
Sindelaug mod EClarendon. Fra denne Tid forbandt alle 
Wegjerrige og Ræntefyge fig imod Kantsleren. Da Parlas 
mentet afvifte den urimelige Klage, Lord Briftol frembragte 
mod ham, føgte man at fade ham i den offentlige Mening. 
Paa den anden Side formindſtedes Elarendons Indflydelſe 
hos Kongen, ſom gjorde mindre, af en. duelig Minifter og 
tro Ven end af en Smigrer, der faae igjennem Fingre med 
hans Luner ifær med hans Odſelhed. Clarendon var ham 
for ſtreng og ſtulde ſom forſte Minifter være anfvarlig for 
alle de Feil, der-bleve begaaede i Statsforvaltningen. Den 
ringe Lykke, hvormed Krigen førtes imod Holland, Din: 
Firdens Salg og andre Omftændtgheder vakte Folkets Utils 
frebshed; Kongens Mishag forvandlede fig til Had, da han 
faae fin Plan at ffille fig ved fin Gemalinde og ægte den 
ſtjonne Lady Stuart, tilintetgjort, af Clarendon, fom ft 
hende gift med Hertugen af Richmond. Han beſluttede at 
fiyrte ham og berøvede ham fine Embeder. Der anlagdes 
Klage imod ham for Statsforræderie. Clarendon reddede 
fig med Flugten og fendte fra Calais en Retfærdiggjørelfe 
til Overhuſet. Begge Hufe bed at denne fulde brændes af 
Boddelen. Efter en anden Parlamentsbill, ſom Konger 
bekreftede, blev Lord Clarendon for ſtedfe forviiſt og erklæe— 
ret udygtig til” at beklede et sffentligt Embede. Folkets 
Had forfulgte ham til det fafte Land. — J Eveur blev han 
overfalden af engelffe Matrofer, farlig ſaaret og undſlap 
med Nød og Neppe. Han tilbragte & Aar i Forviisning, 
afvexlende i Montpellier, Moulins og Rouen, hvor han døde 
1774 i Decbr, Hans Liig blev bragt til England og bifat 
i Weftminfterabbedie, Blandt flere Skrifter, han har efters 
ladt, er ifær hang med ſtor Møiagtighed og Upartiſthed 
ſtrevne Hiftorie om Rebellionen fra 1641 til Carl 2dens 
Gjenindfættelfe, det vigtigfte. 

Clarinette, et af Joh. Denner i Nuͤrnberg 1690 ops 
| fundet Blæfeinftrument,. der er indrettet næften ligeſom Hoboen 
med Huller, Klapper og et Mundſtykke og: behandles ved 

at fætte ben venſtre Haand oventil;og den hHøire neden til. 
| Den bruges meget hyppig i Ordeftre og har en ſtorre Oma 

- fang end Hoboen. 

Clarke (Samuel), en berømt engelſk Theolog, født 
i Norwich 1675, blev underviift ved Univerfitetet i Came 
bridge, Omendſtjondt Newton havde gjort fine Opdagelſer 
bekjendte, var dog Descartes Syſtem endnu herffendes 
Glarte, ſom dette ei tilfredsftillede,. gjorde Philoſophien til 
fit Studium og tilintetgjorde lidt efter lidt den gamle: 
Gæres Vildfarelfer, Med ikke mindre Iver ſtuderede hai 



Be8 CEla 

Theologie. Biſkoppen af Norwich, en Ven af Videnſka⸗ 
berne, lerte af kjende ham og udnævnte ham til fin Caplan. 
J Biſkoppens Huus tilbragte Clarke 12 Aar. "1704 blev 
"han valgt til af holde de Prædikener,” ſom Mobcrt Boyle 
havbe gibet ef Legat til,” Han forfattede '8 Pradikener over 
Guns: Tilværelfe og Egenſkaber, Hvilke anfecs for te bedſte 
Beviis, der ére førte for Guds Tilværelfe, " Da man næfte 
Aar overdrog ham ſamme Forretning, forfattede han 8 Præ— 
dikener over Beviſene for den naturlige og aabenbarede Res 
ligion. 1706 fif han et Præftelald i London, blev fort 
derpaa Caplan hos Dronning Anna og 1709 Vræft til St. 
James. - 1712 udgav hin et Værk over Treenighedslæren, 
om hvilken hån ei fyntes af troe af den tilhørte den aldſte 
Kirke, Men Biffoppernes Collegium, ſom vifelig føgte at 
unegaae alle Stridigheder, lod fig nøje med den ſtjondt util— 
ſtrekkelige Trilæring, ſom Clarke gan og hvori han lovede 
aldrig at fÉrive eller preke over denne Gjenſtand. J Aaret 
1715 havbde han én Strid med Leibnitz om Naturphiloſophie 
og Religion, hvori Fordelen var paa hans Side. Han 
Døde 1729 auſeet fom "een af fin Tids lærdefte Mænd og 
grundigſte Philoſopher. Man gjør meget af hans Udgave ; 
af Julius Cæfar. ; : 

Claffe, en Afdeling eller en ſtorre Deel af et Heelf, 
hvilet omfatter Ting- med viſſe felleds Egenſtaber, og diſſe 
Lignende" Ting" felv, tilfammentagne;- ifær betjener man fig . 
af denne Inddeling i Naturbeſtrivelſen, hvor Naturrigerne 
deles É Claſſer, f. Ex. Dyreriget 1 6 Claſſer, Planteriget i 
18 0, ſ. 8. J 

Claſſiker, Claſſiſk. Den romerføe Konge Ser—⸗ 
vius Tulius inddeelte til Skatternes mere henſigtsmésſige 
Fordeling og for Stemmegivningens Skyld de romerſte Bor— 
gere i fer Claſſer efter deres Formue. De i den forſte 
Claſſe, der maatte beſidde i det mindſte 100,000 As, kaldtes 
fortrinsviis Clasſiker (Classici, Borgere af førfte Rang). 
Dette Udtryk hat man fiden anvendt paa de fortrinligfte 
Skribentere. Forſt forftod man ved Venævnelfen Glasſiker 
blot Grekernes og Romernes Skribentere ſom Mønftre, og 
der vare endog de, der paaſtode at der kun gaves clasfiffe 
Skribentre i de døde Sprog. Desuagtet har man øg an— 
faget clasſiſke Skribenter blandt de Nyere, Man var imid— 
lertid et ret enig om, hvori bet Clasſiſke egentlig beſtod og 
der forverledes ofte med vet Fortræffelige overhovedet. - Dog 
er det egentlig det Foktraffelige af et vift Slags, ſom der— 
mod ſtol betegnes, nemlig den hoieſte Grad af æfthetife 
Cultur i Fremſtillingen, hvori Originalitet og Correctheb 
forene fig. ici SELER 



—* 

Cla 329 

Claudianus (Clandius), en. romere Digter fra 
Alexandrien, levede ved Slutningen af det 4de og Begyn— 
delſen af det ste Aarhundrede, var tillige en erfaren Kriger. 
Med krigerſt Dannelfe forbandt han tillige nøiagtivt Kjends 
fEalb til de bedſte romerſte Skribentere, og lagte fine erhver— 
vede Kundſkaber for Dagen med meget Talent 1 flere Grene 
af Litteraturen, Hans Digte erhvervede ham en ſaadan 
Roes, at Keiferne Arcadius og Honorius van Senatets An— 
føgning lode oprette ham en Billedftøtte med den Indfkrift, 
at han. forenede i ſig Virgils Genie og Homers Muſe. 
Foruden flere panegyriffe Digte over Honorius, Stilico og 
Andre, haves to epiffe Digte af ham, Proferpinas Rob og en 
Gigantomachie (ufuldendte), adſkillige hiftoriffe Digte, Lei— 

Aighedsdigte 2c. Han vifer en levende Phantaſie, Krafti 
Malerierne, Mangfoldighed og Beſtemthed; derimod mangler 
han ofte Smag og Ynde. 

Claudius (Tiberius Drufus Cæfar), romer Kei⸗—⸗ 
fer, var den yngſte Gøn af Claudius Druſus Nero og den 
yngre Untenia, Auguſts Søfterdatter. Han var født i Lyon. 
Uden at udvitle hans Aand ved én henfigtsmæffig Opbragelfe, 
lod man ham vore op blandt Skaver og Jvinder, og gjorde 
ham ved Hoffet til Gjenſtand for Spot og Foragt. Saa: 
ledes levede han fom en ubetydelig Privatperſon og beffkjef⸗— 
tigede fig med Videnſtaberne. Blandt andet ſtrev han Moms 
Hiſtorie fra Gæfars Død indtil hane Tid i 43 Bøger og fit 
eget Levnet. Gan var langt fra af eftertragte Throönen, da 
Livvagten efter Caligulas Mord giennemſogte Palladſet, 

"fandt Claudius i en Krog, trak ham frem og udnævnte ham 
til Keiſer. "Senatet, fom havde befluttet at gjenoprette Res 
publiten, maatte. give efter for dette SÉridt. Claudius, ſom 
nu gik over fra ef indſtrenket og underkuet Liv til den meeſt 
uindffræntede Frihed, overlod fig gandſtke til Overdaadighed, 
medens hans Gemalinder og Frigivne fryrede Riget. Han 

var allerede føildt fra fo Gemalinder, da han befteeg Thro— 
nen. Dengang var han gift meb ben berygtede Valeria 
Meſſalina, med hvem han endnu fom Privatmand havde 

" avlet Octavia, fiden Neros Gemalinde og Claubius Tiberius 
Germanicus, fiden faldet Britanicus. Hans ſidſte Gemalinde 
var Agrippina, en Datter af Germanicus. Blandt hans 
Frigivne var iſer Narciſſus og den ftolte og rige Pallas hans 
Vndlinge," I Begyndelfen af hans Regjering foretog han 
fig nogle roesverdige Handlinger: han kaldte Forviſte til— 
bage og gjengav dem deres Godſer forffjonnede Rom og ops 
førte adffillige Bygninger til det offentliges Bedſte. Mauri— 
tanien blev romerſt Provinds, og hans Hære fægtede lykke— 
Ligt imod de Tydſte. Men denne gode Begyndelſe varede et 
længe, thi Meffalina og de Frigivne bemægtigede fig hele 
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Meg jeringen, ſolgte Embeder og Wrespoſter og begik uſtraf— 
fede de frørfte Skjendigheder. Meſſalina lod henrette og for— 
vife Enhver, der ei vilde tilfredsftille hendes vellyſtige Be» 
gierligheder. Claudius gif imidlertid til Brittanien og 
triumpberede over Brittanerne, fom hans Generaler havde 
overvundet. Endelig begyndte Meſſalina, ſom i Keiferens 
Fraværelfe havde ægtet Silius, ben ſmukkeſte Mand i Rom, 
er Gammenſvergelſe mod Keiſeren; men Narciſſus reddede 
ham og lod uden Keiſerens Vidende Meſſalina . henrette. 
Jmod fit Løfte ægtede nu Claudius Agrippina, der overgik 
Siteffalina i Oberdaadighed og øvede de meeft forhadte Rænter, 
for at fiffre fin Sen Nero Thronen. Claudius, ſom bemær= 
fede hendes uretfærdighed mod Vrittanicus, var uforfigtig 
nok fil af yttre fig terover, hvorfor hun lod fam forgive 
ved Giftblanderſten Locuſta og Lægen Xenophon. Han døde 
64 Xar gammel i fin Regjerings 15de Aar 54 efter Chr. Fod⸗ 
ſel. Hans Forgudelſe foranledigede et Spotſtrift af Seneca 
under Titel Apocolyntoſis. 

Clandins (mathias), Faldet Asmus og Wandsbecker 
Boothe, en af de bedſte og meeſt yndede tydſte Folkedigtere, 
hvis proſaiſke og poetiſte Værker bære et originalt Præg' af 
ægte Lune, Naivetet og aaben Hjertelighed. Han blev født: 
17740 ii Rheinfeld, en Flakke i det Holfteenffe i Nærheden af 
Luͤbeck. En tidlang levede han ſom Privatmand i Wands— 
beck ei langt fra Hamburg, blev 1776 Overlandcomm ſſar i 
Darmſtadt, men refignerte og gik 1777 igjen til Wandsbeck. 
1788 blev han Revifor ved den Schleswig-Holſteenſte Bank 
i Altona, hvilket Embede dog tillod ham at bog i fit yndede 
Wandsbeck. Han famlede alle fine i forſtjellige Tidsſtrifter 
atfpredte Verker, feiede nogle hidtil utrykte til og udgav 
dem unter Titel: Asmus omnia sua secum portans, eller 
»Saͤmtliche Werke bes Wandsbecker Øoten.” Denne Sam— 
ling beftaaer af 8 Bind, hvoraf de 5 førfte ere prydede med 
Kobberſtykker og Vignetter af Chodowiecki, Træfnit, Muſika— 
Lier 2c. og blev optaget med det varmefte Bifald. Man fins 
der deri Gange, Romancer, Elegier, Fabler, proſaiſte Styk— 
for afverle med hinanden. Der herffer i dem alle inderlig 
Folelſe, fund Forſtand, Vittighed og Lune. Uafhængig i fine 
Forhold, ſimpel og noiſom hjemme, elffværdig i Selſtab, 
naaede han en munter og lykkelig Alder og døde i Hamburg 
1815. 

Clavicylinder, et nyt af Chladni opfundet Inſtru—⸗ 
mont i Form afen Skriverpult. Mechaniken ved dette Inſtru— 
ment er endnu en Hemmelighed undtagen for Opfinderen, Det 
har: fit Navn af en Glascylinder, der er anbragt i ſamme. 
Dets Toner ere forffjellige fra Harmonicas og Euphons. 
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Clavier er forſtjelligt fra Clavecin og Forfepiane 
derved, at Strengene ere meget længere end Reſonansgulvet 
og bringes til Lyd ved ſmage Stykker Blik, der ere befæftede 
ved de bagefte Ender af'Tåfterne, Sedvanlig anfeer man 
Guido af Arezzo fra Vegyndelſen af det 11te Aarhundrede 
for Opfinder deraf, men det har førft i nyere Tider erholdt 
en ſtorre Fuldkommenhed. 

Clavijo y Slararde (Joſeph), en Spanier, ſom 
var Helten eller rettere Offeret for det forſte Foretagende, 
hvorved Beaumarchais gjorde fig befjendt i Verden. pan 
levede rolig i Madrid, anſeet fom en oplyft Lærd og havde 
med Bifald udgivet en Fournal el Pensader og nogle andre 
nyttige SÉrifter, da hans Forhold til en Søfter af Beau: 
marchais, fom han havde elffet og ei. mere elffede, paadrog 
ham en ZÆÆresfag. med hendes mere ved fin Aand end ved fit 
Mod udmærkede Broder, Den havde nær Éoftet ham Livet 
og koſtede ham virÉelig hans Embeder og Formue. Han 
overlevede længe dette Uheld, men i et Slags Foragt, hvori 
hans farlige Modſtander havde fat ham. Meer end 20 Lar 
foreftod han Mercurio historico politico de. Madrid; 
videre har han overſat Buffons Naturhiſtorie paa Spanſtk. 
Han var Vicedirector ved det naturhiſtoriſte Cabinet og For— 
ftander for Theatret de losSitios, da han døde 1806. Langt 
fra at ligne det forhadte Billede. man har udkaſtet af ham, 
var-han af blide Sæder, et redeligt Hjerte og en oplyſt 
Forſtand. 

Clavis i Muſiken efter den egentlige Betydning en 
Nogle eller de foran Noderne ſatte Tegn, der beſtemme 
deres Slags med Henſyn til Hoide og Dybde. Ved Claveret 
og lignende Inſtrumenter betyder Clavis hver enkelt Tafte, 
eller det Tree, der almindelig er belagt med Elfenbeen, der 
veb en Berørelfe af en Metalftift fætter Strengene i Bevee⸗ 
gelſe; deraf kommer Navnet Claviatur, fom betyder Indbe— 
—— af ſamtlige Taſter eller den hele Maſſe, hvorpaa de 
vile. 

Llemens den 14de. Denne berømte Pave heed 
egentlig Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli, var en Søn 
af en Læge og født i Archangelo ved Rimini den 3Ite Octobr. 
1705. J fit 18de Aar traadte han i Minoriterordenen. Han 
beføgte forſtjellige italienſte Stæder, blandt andre Rom og 
ftuderede Philofophie og Theologie. " Gan blev fnart felv 
Lærer og erhvervede fig ligefaa megen Agtelſe ſom Kjerlig— 
hed hos fine Tilhøreres han indgjød dem ophøjede Folelſer 
og føgte at hæve dem over al Smaahed og alt Munkeveſen. 
Den farptføende Benedict 14de, fortæller man, lagde engang 
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Haanden paa Ganganellis Hoved og fagde til hans Ordens 
General: ”Zag denne Broder vel i Agt, jeg anbefaler Eder 
ham ſerdeles.“ Under denne Paves Regjering blev Ganga— 
nelli den hellige Stoels Raadgiver, hvilket var en vigtig Poſt 
i Rom. Benedict 14de ſpurgte ham ofte om hans Mening. 
»Han forener, fagde han, faft Dommekraft med ſtor Lerdom; 
derhos er han tufende Gange" mere beffeden enden uvidende, 
og faa munter, fom om han aldrig havde været Munk,” — 
Clemens 13de tildeelte Gaͤnganelli Cardinalshatten; men 
hvor ſtjenae Dyder og Talenter han og vifte ſom Gardinarl, 
kunde man ei vente af fee ham paa Paveftolen. Den Fris 
modighed, "hvormed han yttrede fig over den Nodvendighed, 
viſelig at give efter for Fyrſternes Villie, ſyntes ei at gjøre 
ham de andre Gardinaler hengivne, J de Congregationer, 
ſom bleve holdte felv under Pavens Dine angaaende Hertug: 
dommerne Parma og Piacenza og Jeſuiternes . Anliggender, 
havde han dømt faa aldeles mod Pavens og Statsſekretaria— 
tets Mening, af man ei fpurgte ham mere tilraads. ”Zil 
man ei fee det romere Hof ſtyrte fra fin Hoide, fagde han 
uafladelig, faa maae man udfone fig med Fyrſterne, thi deres 
Arme rekke ud over Grendſerne og deres Magt flyver over 
Alperne og Pyrenæerne.” - Denue Zæntemaade mishjagede t 
Rom, men faffede ham tillige mægtige Beſktyttere. Clemens 
Ig3te bøde; Conclavet var meget ſtormende og uenigt, indtil 
endelig Cardinal Bernis Beltalenhed fif Overhaand, og Gan— 
ganelli den 19de Mai 1769 proclameredes ſom Kirkens Overs 
hoved, ſtjondt han endnu ikke var Biſkop. Ingen Pave var 
valgt under vanffeligere Omſtendigheder. Portugal var 
uenig med den hellige Stoel og vilde felv vælge fig en Patri⸗ 
arch; den Baade, hvorpaa Hertugen af Parma var behand— 
Let, havde vakt Frankerigs, Spaniens og Neapels Utilfredse 
hed; Venedig vilde reformere de geiftlige Ordener uden Pas 
vens Mellemkomſt, Polen føgte at formindffe den pavelige 
Anſeelſe og Romerne felv knurrede. Clemens arbeidede forſt 
at forſone ſig med Regenterne, ſendte en Nuncius til Liſſa— 
bon, undertrykte Bullen in Coena domini, ſom ophidſede 
Regenterne og underhandlede med Spanien og Frankerig. 
Opfordret til at afgjøre Jeſuiternes Skjebne, ſtrev han: 
»Jeg er de Troendes Fader, fornemmelig de Geiſtliges ; »jeg 
tør ikke ophæve en berømt Orden uden at have Grunde, fom 
kunne rvetfærdiggjøre mig for Gud og Efterverdenen.“ 
Endelig. efter nogle Aars Underhandlinger udgav han den 
21 Juli 1773 den beremte Breve, ſom ophævede Jeſuiter— 
ordenen. Men fra defte Hieblik førte Clemens 14 et kum— 
merfulbt, af Frygt og Fortrydelſe engſtet Liv; hans Kræfter 
ſvandt hen, “Jeg gaaer ind i Evigheden, ſagde han, og jeg 
vee> hvorfor.” - Gan døde den 22de Septbr. 1774. Dette 
gav Anledning til den Mistanke at Paven havde faaet Gift, 
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| Hvilfen beſtyrkedes derved, at han tog Modgift. Men Læs 
| gernes Udſagn modſagde denne Mening. Fra Sirtus den 
| gtes Tid fad ingen. Pave. paa den romerffe Stoel, der regje— 
| rede med faa megen Kraft, Viisdom og Selvſtandighed. 
| Clemens 14de udmærfede fig ved Oplysning. Statsklogſkab, 
grundig Lerdom, en fortræffelig Characteer, Standhaftighed 

| og Virkſomhed frem for de flefte af ſine Forgjengere; han 
forenede Avignon og Venaiffin igjen med Paveſtolen og be— 

| fordrede Kunſter og Videnſkaber, blandt andet derved, at 
han ftiftede det clementinſte Muſeum. De Breve man far 

| under hans Navn, ere uægte. 

Clementi (Mmuzio), født i Rom 1746, Cen af de 
| ftørfte Claveerſpillere, Italien kan oppiſe. F famme Grad, 

| fom han var Virtuos paa Glaveret var han og Componiſt 
| for dette Inſtrument. Han opholdt fig en Tid i Paris og 
| gif derpaa til London, hvor han oprettede en ſtor Muſikalie— 
| og Pianofortehandling. Siden. har han været i Wien, 
Clementis Compoſitioner udmærfe fig ved forſtandig Plan 

og Orden i Ideerne; de ere glimrende, lærde, men tillige be— 
hagelige. Hang Stiil er ſtreng og ſtedſe reen. — Han ims 

| proviferer tillige uforligneligt. | 

Cleopatra. Flere ægyptiffe Prindſeſſer ere bekjendte 
under dette Navn. Den berømtefte af dem. bar den ældfte 
Datter af Ptolemæus Auletes, og hans ældfte Søns, Gemals 
inde, Vegge vare endnu mindreaarige da deres Fader døde 
og de kom under Formynderſtab af Pothinus og Achillas, ſom 
berøvede Cleopatra fin Deel i Riget og fordrev hende fra 
WS gypten, Hun gif til Syrien, famlede en Hær og vilde 
gjøre fin Ret gjeldende ved Vaaben, da Caſar kom til 
Alexandrien og opfaftede fig til Dommer, Den indtagende 
Cleopatra forſtod at vinde Egſar for fig, og, omendffjøndt 
Ptolemæus vakte en Opſtand i Alexandrien, lykkedes det dag 
Gæfar at berolige Folket og indfætte Cleopatra ſom Medre— 
gent. Men Pothinus ophidſede Folket paa nye og det kom 
til de ſaakaldede alexandrinſte Krige. Da den ældre Ptioles 
meus tilfatte Livet i diffe, udnævnte Gæfar Cleopatra til 
AS gyptens Dronning; dog maatte hun fage fin elleveaarige 
Broder Wtoliemæue Puer til Gemal og Medregent. Gæfar 
opholdt fig endnu nogen Tid ved det ægyptiffe Hof og avlede 
en Sen med Cleopatra, der blev Ealdet Cæfarion. Efter 
Gæfars Afreiſe regjerede hun uforſtyrret nogen Tid; men, ba 
hendes Broder havde naaet fit 14de Aar og forlangte Deel & 
Regeringen, forgav hun ham, hvorpaa hun herſtede alene. 
J den romerføe. Borgerfrig traadde hun paa Triumvirernes 

Side, og feilede efter Slaget ved Philippi til Tharſus for 
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ogfaa at forføge fine Ynbigheders Magt paa Antonius. Hun 
var dengang 25 Aar gammel og forenede med den hoieſte 
legemlige SÉjønhed, Vid, Urtigbed og den hoieſte Ynde 1 
Omyang. Gun kom feilende paa et herligt ſmykket Skib 
under en Thronhimmel af Guldſtof, kledt ſom Venus, om- 
givet af fflønne Drenge og Piger, der vare ſmykkede ſom 
Kjerlighedsguder og Gratier. Her heitideligholdt hun fin 
Sammenkomſt med Antonius ved de meeft glimrende Feſter, 
ledfagede ham til Tyrus og vendte derpaa tilbage til Alexan— 
drien. Antonius flede ſnart efter fin Eiſkede, overlod fig med 
hende, til de meeft udfvævende og koſtbare Fornøielfer og for— 
lod hende kun for igjen at vende tilbaae til hente. Hun 
ledfagede ham paa hans Tog mod Partherne, og blev, da 
han ſtildte fig fra hende ved Euphrat, begavet med Cyrene, 
Cypern, Coeleſyrien, Ituria, Phoenicien, Cilicien og Creta, 
hvortil han paa hendes Begjering fsiede Endeel af Arabien 
og Judæa. Antonius erobrede derpaa Armenien, vendte 
triumpherende tilbage til Ægypten og i dørene ſaavel Cær 
farion fom fine med Cleopatra avlede Sønner til Konger. 
Mu begyndte Krigen mellem Antonius og Octavian. Iſtedet 
for ved hurtige Skridt at forekomme fin Modſtander, til— 
bragte Antonius et heelt Zar i Cleopatras Selſtab under 
Feſter og Adſpredelſer i Epheſus, Samos og Athenen og be- 
fluttede endelig at forføge fin Lytte i et Søeflag. Ved Actium 
kom Flaaderne ſammen. Cleopatra, fom havde forftærket 
Antonius's Flaade med 60 Skibe, tog pludſelig Flugten og 
foranledigede derved Tabet af Slaget, thi Antonius ilede 
fom vanvittig efter hende. De flygtede fil Ægypten og er> 
Flærede Octavian, at de vilde leve i Privatftand, naar blot 
Cleopatras Børn maatte beholde Ægypten, Men Octavian 
forlangte Antonius's Død og rykkede mod Alexandrien, ſom 
denne føgte at forfvare, Cleopatra befluttede at opbrænde: fig 
med fine Skatte, men Octavian vidfte at berolige hende. 
Diſſe Underhandlinger bleve et fEjulte for Antonius, der 
anende Forræderie, ilede til hende for at hevne fig paa hende. 
Dun flygtede, fÉjulte fig i det af hende byggede Monument 
ved Iſis Tempel og udſpredede den Efterretniug at hun havde 
dræbt fig felv Antonius ftyrtede fig paa fit Sværd; men 
fif før han døde den Efterretning om, at hun endnu levede, 
lod fig bringe til hende og bøde i den Trolsfes Arme, fom han 
endnu i fing fidfte HOieblik gav Beviſer paa fin uudſlukkelige 
Kjerlighed. Nu lykkedes det Octavian at bemægtige ſig 
Cleopatra, Hun haabede imidlertid at feire over ham ved 
fin Skjonhed. Men, da hendes Kunſter ei virkede paa den 
Folde Octavian og hun vel indfaae af hun vilde blive ført i 
Triumph til Rom, befluttede hun at undgage denne Skjendſel 
ved en frivilig Død, Hun ordnede en glimrende Feſt, fjer— 
nede Wagterne, og fatte en giftig Slange, fom en tro Tje— 

0 dre SEE 
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ner havde bragt hende, paa fin Arm, og døde efter nogle 
Minuter fun 32 Aar gammel 30 Aar f. Ehr. 

Cher us, en fra det Greſke nedſtammende Benævnelfe paa 
den geiſtlige Stand, modſat de £aie(Lægfolt). Det græffe Ord 
betyder Eiendom, Arvedeel og man vilde hermed tilkfende— 
give dens Vigtighed, fom Guds Eiendom og Arvedeel. 

| Clereftet eler Glerus var i den gamle Kirke deelt i det høiere 
og lavere. Fil det førfte hørte Biſtopper, Presbyteri og 

Siakoner, til det fidfte alle øvrige geiftlige Perſoner. 

Cleve, et Hertugdom i den forrige meftphalffe Kreds 
"paa begge Sider af Rhinen, 40 — Mile ſtort med omtrent 
70oo, ooo Indb., der drive Hsravl og Avæghantel. Marus 
| facturene i uldne Toier, Lærreder 2c., ſaavelſom Mesfing> 
fabriferne ere ei ubetydelige, Da Hertugerne af Sålid, 
hvem Cleve ogſaa tilhørte, uddøde 1609, kom Cleve med 

|. flere af deres Lande til Brandenburg, fom det tilhørte ind— 
| til under Frederik Wilhelm den '3die, der i Aaret 1795 af» 
| traadde Lanbdene paa hiin Side Rhin og 1803 Landene paa 

| den hoire Bred til Frankerig mod Skadeslosholdelſe. Det 
| blev deels umiddelbart forenet med Frankerig, deels med 
Storhertugdommet Berg. Herved blev det, indtil de Franſte 
| bleve fordrevne af Tydſtland, da Preuſſen igjen tog Landet 
| + Beſiddelſe. — Hovedſtaden Cleve er en paa holland Ma— 

neer bygget Stad ved Floden Kermisdal, en Miil fra Rhin, 
| hvormed den ſtager i Forbindelfe ved en Canal, Slottet 
Schwanenburg ligger paa en Hei. Indbyggernes Antal er 
hu fun noget over 4000, Muſſelinmanufacturerne ere vig— 
tige. 

Clienter kaldtes i Rom de ringere Borgere, der af 
| de høiere Claſſer valgte fig en Patron, hvis Pligt det var 

at ſtaae dem bie i Retsſager, ſamt ſtaffe dem Sikkerhed og 
| Ro. De maatte derimod udſtyre deres Patrons Døttre, 

| naar han manglede Formue, loskjobe ham, hvis han'blev 
"fangen: af Fiender og give ham deres Øtemme naar han 

| føgte om et offentligt Embede. Gienſidig paalaae dem den 
Pligt ei at anflage hverandre, vidne imod hverandre eller 
overhovedet tilføje hverandre nogen Skade. Romulus, fom 

| indførte dette Forhold for at forene Patricier og Plebeier 
faameget noiere med hverandre, bød ved en Lov, at den 
ſom overtraadde fin Pligt fom Patron eller Client, maatte 
dræbes, Virgil figer, det er ligefaa ſtor Forbrydelſe af bes 
drage en Glient, fom at flaae fin Fader. I et Tidsrum af 
600 Aar finder man heller ingen, Uenighed mellem Patroner 
og Clientere; førft under SKeiferne ophørte de gamle 
Forpligtelſer. Vi bruge endnu BVenævnelferne Patron og 
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Client om den, der føreren Sag og hen, for hvifen Sen føres, 
uden af becre hinanden mere fyldig end.at patronen maae viſe 
Iver og Troſtab og ben anben maa betale ham. derfor. 

€ lime, De Gamle inddelte Jordens Overflade i Climater 
og forftod herved Fladerummet mellem te med Kqpator pas 
rallelebende Kredſe, hvilke de i Tanferne traf omkring 
Jordkloden, faa at fra den ene af dem til den næfte åen 
lænafte Dags Vedvaren tiltog en halv Time, Etter denne 
Inddeling gaves der altſag fra Wqvator, Hvor den længfte 
Dag vedvarer 12 Timer til Polarcirklen, hvor den er 24 Tis 
mer, 24 Climater, Inden for Polarcirklen tiltager den 
længfte Dag ſaa hurtigt, at den eu Grad nærmere Polen 
allerede er en Maaned lang og man deelte det folde Zone i 
6 Glimater. CE noiere Bekjendtſtab med de forſtjellige 
Lande har lært os, at Varme og Kulde ei blot er afhængig 
af den geographiſte Bredde, men af mangeſlags Localaars 
fager frembringe ſtote Xfvigelfer fra den almindelige Regel, 
efter hvilken et Land, der ligger ISqvator nærmere Fulde 
være mere varmt end et længere fraliggende. Vi forbinde 
med Ordet Clima ef andet Zegreb og forftaae derved det 
hvert Land egne Forhold af Veirligt med Henſyn paa Varme 
og Kulde, Tsrhed og Fugtighed, Frugtbarhed og Aarstider— 
nes Afvexlen. Saa forſtjellig Climatets Beſkaffenhed er, 
faa forſtjellige ere og Aarſagerne Hertil. I Almindelighed 
bliver viſt nok den geographiſke Bredde Hovedomſtendighe— 
den, fom man maa tage Henſyn til ved Betragtning af et 
Lands Elima. Den bøtefte Grad af Hede finder Sted under 
Linien; den ftørfe Kulde under Polerne. De mellemligende 
Steder have forſtjellige Graber af Temperatur efter deres 
Beliggenhed åg Egnens Beſtaffenhed. Selv under WÆqgvator 
er Heden ei lige ſtor. Den virker frygteligt i Afrikas Sand⸗ 
ørfener, ifær paa den veftlige Kyſt, ligeledes i Arabien og 
Indien; ei nær faa fræve er den i det bjergige Sydamerika. 
Den hoieſte afrikanſte Hede har man beſtemt til 70? over.o 
efter Reuumur, Om ben flærfefte Kuldegrad under Polen 
lader fig Intet beſtemt fige, fordi intet Menneſte endnu er 
trængt frem til Polen. Den. anden. Omftænbtighed, ber bes 
ſtemmer et Steds Glima, er Landets høtere eller lavere Be— 
liggenhed over Havets Overflade, Ci heller maa man overs 
fee Jordbundens Belfafenheb, Varmen tiltager med Jor— 
dens Dyrkning. Saaledes har Tydſtland et langt våirmere 
Clima nu end for 1000 Aar ſiden formedelſt Skovenes Op⸗ 
rydning, Morabfers og Sumpers Udtorren ꝛc. Uden Crivl 
hår og det overſte Lag eller den overſte Flade af et tand ſtor 
Sndflydelfe i Henſeende fil Varmen, Vindene, Hvorfor. et 
Land er! mere udfat end e£ andet forandrer ogfaa Elimatet. 
Blæfe i ef Land mange Nord: og Øftenvinde maa det under 

| 
| 
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famme geographiffe Bredde være Foldere end et andet, Hvori 
Syd- og Veſtoindene ere almindelige. — Veirligets Afvers 

linger ere mintft mærkelige mellem Vendekredſene. Heden, 
fom medens Solen er i Zenith vilde være utaalelig, formind— 
ſkes ved den da fundtræffente Regntidz gaaer Solen til den 
modſatte Side af det hede Zone, har man det behageligfte 
Veirligt Lima og Qvito 1 Sydamerika ſtulle have det 
fEjønnefte Veir. — Større ere Forandringerne i det temperes 
rede Zone; jo nærmere Polarcirklen, defto betydeligere blis 
ver Forſtjellen mellem Kulde og Varme. De hoiere Bredder 
ifær ved den 59 og 60? have i Juli en Varme af 75 til 30? 
Fahrenheit, fom Landene Io? nærmere Wqvator neppe have. 
J Grønland fan Heden om Sommeren være faa ftærk at 
Beget fmelter paa Skibene. J Tornega i Lopland falde 
Solſtraalerne paa den længfte Lag ligefaa ſtjevt, fom hos 
os ved Jevndegn, desuagtet er Vormen fom t det hede Zone, 
fordi Solen nætten ſtebſe ev over horizonten. Under polerne 
er Climatet maaſtee tet beſtandigſte. Der herſker beſtandig 
en Kulde, hvorom vi ei let kunne gjsre os noget Begreb 
Selv mivt om. Sommeren, da Solen i lang Tid ci gaaer 
Unter, optoer aldrig den evige Jis. De uhyre Jismaffer, 
der omgive Polen, maae faaledes tage til hvert Aar. 

Climax, er den Figur i Talen, naar man lader det 
Sterkere følge paa de Svagere (fee Gradation). 

Clinik, Dette Ord udledes af bet græffe xAsu, 
Seng og betyder ſaaledes Unterviisning ved Sygeſengen for 
at lære at fjende Sygdommenes Symptoner og Characteer, 
famt deres Gang og det forſtjellige Detail ved deres Behand— 
ling. Hippokrates gif frem paa denne Maade eg berigede 
den medicinſte Erfaringslære overordentligt. Efter hans 
Tid ophørte Medicinen at være enkelte Familiers Eiendom 
og man fjernede fig frå den ſtrenge Jagttegelſe, fom han faa 
meget havde anbefalet. Anatomiens og Phyſiologiens ufiftre 
Fremſtridt, ten ariſtoteliſte Philoſophies beſtandige Studium 
og uendelig Diſputeren om Menneſtenes Natur, Sygdom— 
mene og Legemidlerne, beſtjeftigede den almindelige Opmark— 
fombed; den viſe Methode at iaattage Sygdommene og neie 
beſtrive dem, forſomtes. Hoſpitalerne tjente oprindeligen 
mere til Udøvelfen af de Chriſtnes Velgjsrenhed end til Me— 
dicinens Forbedring, og Studierne bleve uforandrede. Skolen 
i Alexandrien var dengang faa beromt, ſom Xmmisnus 
Marcellinus ſiger, at dens flittige Beſog gav al Ret til Ud— 
øvelfen af Lægevidenffaben. En anden gammel, vel mindre 
bekjendt, men dog blomſtrende Sfole fandtes i Niſapour i Pers 
fien, og det er mærkeligt, at Hoſpitaler der bragtes i Forbindelſe 
med de medicinſte Skoler før Araberne, Vagte man ſadvan⸗ 
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ligt tilſtriver denne Iyffelige Idee. Skolen i Alexandrien 
var ftiftet af Keiſer Aurelian og beftod af aræffe Lærde, det 
igjen vakte Hippokrates's lære i hele Orienten. Den 
ftod ved Magt i flere Aarhundreder og i den dannedes udens 
tvivl Rhazes, Ali-Abbas, Avicenna og de beromteſte Araber. 
Paa ſamme Tid foreftod den berømte Johannes Mespe fra 
Damaffus Hofpitalet i Bagdad. . Man veed Intet om der 
Methode, fom fulgtes, men man før ei gjøre fig noget høit 
SBegreb om Underviisningen paa en Zid, da man entnu 
hængte ved den arabiffe Polypharmacies gamle Drommerier. 
Medicinen havde i hiin barbariffe Periode ſamme Efjedne 
fom de øvrige Naturvidenſkaber. Univerſiteternes Oprettelfe 
fyntes at ville bringe Gtutierne igjen i Gang iſer i Spanien; 
og paa Arabernes Tid fandtes i Sevilla, Toledo og Cordova 
berømte Skoler og Hoſpitaler, hvor unge Læger dannede figs 
Men de cliniſte Studier bleve næften gandſke forſomte. Iſte—⸗ 
det for af ſtudere og udgrunde Sygdommenes Hiſtorie, fvad= 
fede man om de unyttigſte Ting. (Ci meget nyttigere vare 
de Reiſer man i det 12te og 13de Aarhundred gjorde til 
Italden og Frankerig. Fornemmelig beføgte man de berømte 
Skoler i Montpellter og Paris, hvor Underviisningen i Me— 
dicinen indſtrenkede ſig til nogle tarvelige Forelæsninger og 
evige Commentationer over de mørfefte Gjenſtande. Selv da 
man ved Slutningen af det T5de Aarhundred begyndte at udgive 
de greſke Læger, vedblev man at beſtjeftige fig med Forklarin— 
ger og Ordſtrid. Der forløb et Par Aarhundreder, før de 
cliniffe Studier igjen kom i Gang. Som deres Gjenoprettere 
nævner man i Holland Wilhelm von Straten, Otho Heur— 
nius, Sylvius i Midten af det 17de Aarhundred. I pame 
burg, Wien og Strasburg oprettedes paa ſamme Tid clinis 
ſke Snftituter. Men hvor finder man, den fulgte Methode 
optegnet og hvad Indflydelſe havde den paa Lægefunftens 
Udøvelfe? Boerhave felv, der 1774 fortfatte Sylvius's cli⸗ 
niffe Underviisning i Leyden, har intet Regnf£ab ajort for 
ſine Jagttagelſer. Den leidenſke Skoles Indflydelſe mærfez 
des forſt i Edingburgh og derpaa i Wien, hvilke ſnart 
fordunElede deres Monſter ved deres Fortjenefter af GClinis 
ken. Var Swieten og Stoll gjorde ifær den wienſke Skole 
berømt: de Holdt effentlige Forelæsninger i Hofpitalerne og 
vendte tilbage til den græffe Legekunſts Simpelhed. Medie 
cinens Udovelſe i Hoſpitalerne i Frankerig var i Alminde—⸗ 
lighed kun et indirect Middel til at ſtaffe fig offentlig Tiltroe 
indtil de medicinfte Studiers Fornyelſe og Oprettelſen af Ecole 
de Santé. Fetrftda blev den cliniffe Underviisning udtrykkelig 
indført, Der oprettedes fre Lærveftole, for den indvortes og 
udvortes Legekunſt og for ſjeldne Tilfælder og nye Forbes 
dbringsmethoder. For af give Cliniten en mere viden frabelig 
Characteer, maatte man bringe de enkelt iagttagne Syge 
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| bomme i Forbindelſe efter deres Slægt ab eller Afvigelſer. Sun 
| paa denne Maale funde Medicinen danne et regelmæsfigt og 
methodiſt Helt. Dette Maal har Noſographien foreſtrevet 

fig, Der herſter for nærværende Tid en flor Forffjelligbed i 
den clinife Læremethode ved Europas forføjellige Univerſi— 
teter. I Kjøbenhavn ere Hoſpitalerne forenede med ben 

medicinſte Underviisning, og herfra er utgaaet en Mængde 
| ftøre og berømte Læger. 

| Clio, en Datter af Fupiter og Mnemofyne var Rygtets 
| og Hiftoriens Mufe. Hendes Aitrihuter ereen Laurberkrands 
paa Hovedet, en Trompet i den høire og en Bogrulle i den 
venſtre Haand. 

Clive (Robert), varen Søn afen engel Retslærd og blev 
| født 1725 i Shropfhire paa det lille Gods Styche. Alerede é 
| hang fidlige Ungdom gave hans Lærere ham det Vidnesbyrd. 
at han var for urolig til at lære noget, men en ufædvanlig 
bebhjertet og forvoven Dreng. J Aaret 1743 gif ban ſom 
Skriver i det oſtindiſte Compagnies Tjeneſte til Madras. 
Men fnart gabnede fig en mere paſſende Lobebane for ham. 
Den øfterrigffe Suecesfion havde oppakt en Krig mellem 
England og Frankerig. Franſtmendene, ſom Hintil paa 
Coromandelkyſten havde været indſtronkede til Pondichery og 

' nogle Handelsloger udvidete deres Diſtrikt betybeligt under 
| Dupleip og erobrede feld Madras 1746, Clive var lykkelig 
undfommen, tog Krigstjeneſte 1747 og var med ved det fors 
gjeves Angreb pau Pondichery, hvorpaa fulgte den aachenſke 
Fred. Men Englænterne antoge nu det Syſtem at blande fig 

|i de indiffe Fyrſters Stridigheder og høfte Fordele deraf. 
Den retmasfige Fyrſte af Tanjore var fordreven af en Slægt-z 

| ning og føgte Hjelp hos Englænderne. Blandt de til hang 
underſtottelſe ſendte Tropper var og Fænbrif Clive, ſom for— 

| gjeves raahede til et driſtigt Angreb paa den overlægne 
Fiende. Man traf fig med uforrettet Sag tilbage, mer 
' vifte fig Fort "derpaa for Fæftningen Devicotta, i hvis Ero— 
| bring Clive havde ten meeft afgjorde Deel. Rajahen begveme 
| mede ſig til Fred og overlod Englænderne Fæftningen med et 
' betydeligt Stykke Land, Sive traadde igjen i Civiltjeneſte 
og erboldt en indbringende Poſt. Men alerede 1750 ud brød 

| nye Stridigheder i Karnatik, fordi Dupleix underſtottede 
"en Cventyrer mod den virkelige Nabob. Denne havhe 
maattet forlade fin Hovedſtad Arcot og var flygtet til Fæfts 
| ningen Tritchinapoli, hvor han blev beleiret. Englænderne 
beſluttede at unterftøtte ham og Clive tog igjen Krigstjener 
ſte. Med 100 Europeer og 300 Seapoys gik han løg paa 

Arcot, og erobrede den, fordi Gefætningen flygtede for en 
Fiende, der rykkede frem 1 det ſtrakkeligſte er bilag Her 

2 
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maatte han i 7 Uger udholde en fvær Beleiring, indtil endes 
lig de Franſke og deres Allierede med ſtort Tab faae fig nødte 
fil at drage bort, Ci mindre lykkelig var han i andre Fægts 
ninger mod den langt overlægne Fiende, og bragte endelig 
Nabobens Sager paa Fobe 1753, efterat have undfat Trit— 
chinapoli. Samme Aar maatte han for fin Sundheds Skyld 
vende tilbage til England. Han var allerede nogle Aar i 
Forveien angreben af en Nervefeber, der udartede fil et 
Slags Tungfind, ſom ſiden efte plagede ham ifær i rolige 
Situationer. 1755 gik han igjen til Indien ſom Oberſtlieu—⸗ 
tenant og Gouverner i Fortet David, og bjalp, far han 
endnu havde tiltraadt fin Poft, til af betvinge den frygte— 
lige Soersver Angria i fit for uovervindeligt holdte Rover— 
rede Eheria. Paa denne Zid blev det engelſte Faetorie i 
Calcutta paa det grufomfte plyndret af Naboben i Benga— 
len. For at hævne dette udfendte Bombay nogle Krigs— 
fkibe og Madras Oberſt Clive med omtrent 1900 Mand til 
Mundingen af Ganges. Han forenede fig her med Endeel 
Flygtninger, Calcutta blev angreben til Lands og Søes og 
indtagen. Paa Efterretningen herom rykkede Naboben frem 
med 50,000 Mand og et betydeligt Artillerie, hvormed han 
leirede fig i Nærheden af Calcutta, Clive begyndte i denne 
critiſte Stilling Underhandlinger, der dog vare uden Virk— 
ning, Nu blev intet tilbage for ham uden ved ef natligt 
Overfald at trenge ind i Fiendens Hovedquarteer og bemægs 
tige fig hans Skyts. Fiendens Aarvaagenhed og en tyk 
Taage tilintetgjorde vel dette Foretagende, men Naboben 
blev dog fildøielig til Fred. man kom overeens om at 
Guraja Dowla ſtulde erftatte den ſteedte Skade og tilftaae 
Præfidenfffabet den Ret at befæfte Calcutta og der have 
alle de Fribeter, def forhen havde havt. Nu kom Efterret— 
ningen om den mellem England og Frankerig udbrudte Krig 
til Oftindien, Clive onſtede at gjøre Brug af denne Leilig— 
hed til at fordrive Franſkmendene fra Ganges. Han lod 
derfor fpørge Naboben, om han maatte angribe Ghandernaz 
gor. Tilſyneladende villigede han deri, men underføttede til- 
lige de Franffe med Penge, befalede fine Anførere at dække 
Fæftningen med deres Tropper og forbød tilfidft Englænderne 
alle Fiendtligheder. Clive indtog desuagtet Chandernagor. 
Dette Skridt var Signalet til en nye Krig mellem Naboben 
og Englæenderne. Diſſe faae den Fare, fom truede 
dem og ſom de fun troete at kunne afvende ved i For— 
ftaaelfe med de misfornoiede Store af bevirke en fuldkom— 
men Regjeringéforandring. De traadde i Underhandlinger 
med Nabobens Svoger og førfte General Mir Jaffir, ſom 
de lovede Thronen mod fuldkommen Erſtatning for Calcuttas 
Plyndring og desuden rigelig Belønning for deres Biftand. 
Suraja Dowla ſtod med fin Hær ved Plaffey i Nærheden af 
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fin Hovedſtad: der fEulde Clive angribe ham og Mir Jaffir 
med det ſamme gaae over til de Eagelſte. Paa Marſchen 
indløbe Efterretninger, ſom gjorde Mir Jaffirs Oprigtighed 
migtænit, Det ſyntes et raadeligt med 3100 Mand at ans 
gribe ven 50000 Mand ftærte Fiende, naar dennes Anforere 
vare enige. Desuagtet trængte Clive frem til Plaſſey øg 
fåtte ved et natligt Angreb Naboben ſaaledes i SÉræt at han 
forlod fin Stilling. Mir Jaffir forenede fig; derpaa med 
Englænderne, fom erobrede hele Leiren og fort derpaa befatte 
Hovedſtaden. Naboben omkom paa Flugten. Dette berømte 
Slag, fom lagde Grunden til Englændernes Overherretø mme 
i Bengalen, leveredes den 26de Juli 1756. I de følgende 
10 Aar gjorde Clive ſtore Erobringer i Indien og opdyngede 
en Mængde Rigdomme, der maaffe beløbe fig til en Million 
Pund Sterling, Mir Faffir lagde Grunden til diſſe Rig» 
domme, da han gjorde Clive en Foræring af 300,000 Pund. 
De fra England til Indien udfendte Comiffarer udnævnte 
ham til uindffrænfet Dictator der. Da Alt var bragt t 
Molighed i Indien, gif Clive tilbage til England og blev der 
17601 af Kongen benaadet med Titel af Lord Clive, Baron 
af Plaffey. Men da Englændernes Magt i Indien tre Aar 
efter paa nye vaklede, blev Clive 1765 ſendt fom General en 
Chef og Gouverneur til Calcutta tilligemed fire af fine 
Venner. Bed hans Ankomſt var Engiændernes Hovedfiende 
Naboben af Auhd flagen, og Stormogulen havde begivet fig 
under Englændernes Beſtyttelſe; denne Omſtendighed benyt» 
tede Lord Clive til at lade den ftore Mogul, fom havde 
Navn af Landets Herre forlene fig Provindſerne Bengalen, 
Bahar og Orixa, hvorved han bragte en uhyre ftor af 15 
Mil. Menneffer beboet Landſtrekning under Englands Her— 

| vredømme. Derpaa ſogte han at hæmme” de Misbrug, ſom 
| Curopæernes Havefyge foranledigede og hvorved de Indfodte 
færdeles bleve trykkede; men dette vilde ei lykkes ham. 1767 

| om hån tilbage til England og blev 1769 Ridter af Hoſe— 
baandsordenen. Da de indiſke Anliggender i hans Fraværelfe 
| paa nye toge en ugunftig Vending og Compagniet ved flet 
' Forvaltning og nye Krige var nær ved en Banquerot, foran— 
ſtaltedes en Underſogelſe. Clive blev ved denne Leilighed 

tiltalt af Parlamentet, og man foreflog i dette, at han 
ſtulde tiltales for Misbrug af fin Magt i Indien og fin der 
uretmæsfig erhvervede Formue, Men han forfvarede fig faa 
vel, af Underhuſet frifjendte ham med den Erklering, af 
han havde gjort Fædrenelandet ſtore Tjenefter. Bed Uds 

| bruddet af den amerikanſke Krig tilbød man ham Overanførs 
felen, hvilken han afflog paa Grund af fin fvæffede Sund— 
hed. Hang Sygdom var et Slags Tungſind, der virkede 
faaledes. paa ham, at han ſtjed fig felv den 22de Novbr. 
1774. Han efterlod to Sønner og to Døttre. 
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Clodius (Chr. Auguſt), født 1738 i Annaberg i 
Sachſen. Alerede i en Alder af 10 Aar vifte han en afgjort 
Lyſt til de Gamles Studium. 1736 gif ban til Leipzig for 
aft ſtudere Theologie, men en Sygdom nødte ham efter to 
Aars Ophold til at begive fig hjem. Han gjorde Bekfendt— 
Fab men Digteren Kleift, der tjente Kongen af Preuſſen fem 
Major og ubviklede Clodius's Talent til Dig kungen. Han 
gik derpaa igjen fil Leipzig og blev i en Ader af 22 Aar 
overordentlig Profeſſor. 1704 blev han ordentlig Profeffor i 
Philoſophien og udgav fort derpaa fine Forſog over 
Literatur og Moral, Medon eller ten Viſes 
Hevn, Patrioten, et Forfpil, ſamt adſtillige Prologuer. 
pan giftede fig nu og optettede en Penſionsanſtalt i fit 
Huus. "1782 blev han Profeſſor i Digtekunſten og begyndte 
1784 paa ef Maanedsſkrift under Navn af Odeum, fom en 
Fortſettelſe af hang blandede Skrifter. Han dode Fort der— 
paa den 3ofe Novbr. 1784 i fit 47de Aar. Omendſkjondt han 
ei Fan regnes til de mere clasſiſte tytfte Skribentere, var han 
dog en nyttig og behagelig Stribent, i hvis Værfer man fin» 
der Smag, Xølelfe, og en levende Indbildningstraft; han 
var en øvet Kjender af de Gamle, af hvis — ban havde 
tilegnet fig meget. 

Clotho, den af Parcerne, fom ſpinder Livstraaden; fee 
Parcer. 

Clotil de de Vallon Chalys (Marguerite Eleo— 
nore), en mærkværdig Digterinde fra det 15de Aarhundred, 
hvis fil os komne Digte førft dleve udgivne 1803, blev født 
1405 i en Sfov ved Ballon, et herligt Slot paa den 
venfire Bred af Ardeche. Hendes Forældre vare Alfons Fer⸗ 
dinand von Ballon og den ſtjonne Pulcherie af Fay Collan. 
J fit Irte Aar overfatte hun alerede en Ode af Petrarca paa 
Vers. Flere iyffeltae Omftænbdigheder, fornemmelig Bekjendt— 
ſtab med adſtillige aandrige Digterinder fra hendes Tid dannede 
og udviklede hendes digterſte Anleg. Med dette Akademie af 
unge Digterinder forbandt fig og en Mand af Kundſtaber 
og &mag, Jean du Sault, der paatog fig en Ariſtarchs Tors 
retninger, Aar 1421 ægtede Clotilde Berenger de Surville, 

, en ung, 22aarig Ridder, der dog Fort efter Brylluppet faae 
fig nødt til at forlade hende for at følge Dauphinen Carl (7de) 
til Puy en Velay. Ved denne Skilsmiſſe digtede hun den 
herlige Heroide, ſom ftaaer i Spidſen af hendes Digtſamling. 
Efter 7 Aars Xgteſtab miftede hun fin Gemal før Orleans, 
hvor han under Beleiringen døde Heltedøden paa Valpladſen. 
Clotilde, nedbøiet af dette haarde Slag og tillige ved flere af 
hendes Veninders Død - ſtrev færre nye Digte, men beſtjef— 
tigede fig med at file paa de gamle og tilligemed unge Digterin⸗ 
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berg Dannelſe. Blandt diſſe nævnes Sophie de Lyonna og 
Juliette de Vibarez. Men, da og diſſe, bevægede af en ulyk⸗ 
kelig Lidenſtab, forlode Giotilde for af begive fig i Klofter, 
vilde hun ſelb ukjendt af fine Samtidige, have henlevet fin 
Zid i ftreng Eenſomhed, hvis ei et Tilfælde havde gjort hende 
bekjendt med Margaretha af Skotland, Dauphinen Ludvigs 
Gemalinde. Zil hendes Celebritet bidrog ogfaa et Digt, hun 
forfærdigede til Roes for den burgundiſte Hertug Philip den 
gode, Margrete fendte hende en Krone af funftige Laurbær 
met Sølvblade og omflættet af tolv gyldne Blomſter; men 
de ivrige Indbydelſer, at vife fig ved Hoffet, modtog Digter— 

" ånden ikke. Hun havde den Glæde at fe fin Søn gift og 
befang 1495 Carl den 8des Triumpher. Hendes Dodsaar er 
ubekjendt. Hendes Digte, der i Ømhed og Ynde overgange 
Alt hvad der er udflydt af en qvindelig Pen, ſyntes at være 
tabfe, da Cen af hendes Defcendenter, Joſeph Etienne 
Surville, fom var født 1755, ved at gjennemføge fin. Fa—⸗ 
milies Archiv, fandt Clotildes Haandſtrift 1782, ſtuderede 
Sproget deri og fandt fin Møie rigeligt belønnet, Han blev 
1791 nødt til at udvandre, kom tilbage 1795, vandrede igjen 
ud og, da han anden Gang vovede -fig til Frankerig blev han 
udt 1793. Gan havde ved fin førfte Udvandring ladet Clo— 
tildes Originalmanuſkript blive tilbage og det blev tilligemed 
flere Papirec ef Mov for Ilden. Aſſtrifterne af adſtillige 
Stykker tom ved hans Ente i Udgiveren, fr. Vanderbourgs, 
ænder. Omendſtjendt Hr. Surville har tilladt fig Endeel 

| Forandringer ved adſtillige Steder, fan man dog ei tvivle om 
diffe Digtes WS gthed, 

Clubb, et fluttet Selſtab, fom til viffe Tider kommer 
ſammen paa et beſtemt Sted, deels for at underholde og for— 
nøie fig, deels for at opnaae en anden Henſigt, fom for at 
raadflaae om Statsſager, fremme Kunſter og Videnſtaber. 
England er de politiſte Clubbers Fedreneland; herfra kom 
de under Revolutionen til Frankerig og endelig og til Tydſk— 
land, hvor de dog ved en Rigslov 1793 bleve paa det Strængefte 

| forbudne. De engelffe Glubber gjorde fig i det mindſte fors 
dum til Pligt at vaage over Statens Conftitution, og fore» 
bygge at Regjeringen Intet foretog mod den engang beftemte 
Etatsconftitution. I Frankerig derimod ſtiftedes Clubberne 
paa en Tid, da en nye Conſtitution førft Fulde udkaſtes, 99, 

da Kuldkaſtelſen af den herſtende Forfatning var bleven til 
Hndlingsidee. Clubberne i Frankerig bleve erkjendte for con⸗ 

ftitutionsmæsfige , hvorved de deri fattede Beffutninger filen 
hoiſt ſtadelig Publicitet, hvilken førft Conſtitutionen af 1795 
arbeidede imod. Jacobinerclubben, Tom var ftiftet af Fris 
hedens ægte Venner, blev fiden i fin Udartelſe hoiſt mærivære 
Dig i den franffe Revolution. 
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Clytemueſtra, en Datter af den ſpartanſke Konge 

Tyndareus og Leda og Helenas Tvillingſoſter. Hun var gift 
. med Agamemnon og fødte ham to Døttre, IJphigenia og 
Electra og en Sen Oreftes, Under Ygamemuons Ops 
hold for Troia indlod hun fig i en utilladelig Forftaaerfe med 
Wgiſth, dræbte fin hjemkomne Gemal og regjerede Mycene i 
7 Uar tilligemed Wgiſth. Oreft hevnede fin Faders Død ved 
Begges Mord, 

Cnidus eller Gnidus, en Stad i det gamle Ca— 
rien, berømt af en Venus-Statue, ſom her dyrkedes i et 
lille Tempel og fom var forfærdiget af Praxiteles efter den 
yadige Phryne. Siden blev den brugt til Conftantinopel, 
højr den ødelagdes i Branden 1461. 

Coadjutor, en Biſtops, Erkebiſtops eller geiftlig 
Fyrſtes Medhjelper og beſtemte Efterfolger. 

Coglition. Dette Ord er i den nyeſte Tidshiſtorie 
ofte brugt for af beteane flere europeiſte Magters Forening 
imod Frankerig, altſaa egentlig det famme ſom Älliance, 
hvorfra Goalition kan være forffjellig deri, at den er en For» 
bindelfe af hinanden før modfatte Partier. Den førfte Coali—⸗ 
fion blev fluttet mellem Oſterrig og Preuſſen 7de Febr. 1792 
for at holde over den tydſte Rigsforfatning og bekrige den 
franſke Revolution. 1793 fluttedes en nye Coalition. Tybſtk⸗ 
Land erklærede en Rigskrig og Portugal, Neapel, Tofcana og 
Paven toge ogſaa Deel i den. Hertil fom endnu Alliance— 
tractaten i London mellom Storbritanien og Rusland. Den 
28de Septbr. 1795 fluttedes en Trippelalliance mellem Rus> 
land, Oſterrig og Storbritanien paa en Tid, da adfkillige 
Rigsfyrſter havde trukket deres Contingenter tilbage, Denne 
Coalition blev opløft i Freden til Campo Formio, hvori til 
lige beſtemtes at en Rigsfreds-Congres ſtulde holdes i Ra— 
ſtadt. uUnderhandlingerne der tilintetgjordes af Øfterrig ; 
imidlertid varindgaaet en nye Coalition mellem Rusland, Pors 

ten og England, hvilken Øfterrig og Neapel ogfaa tiltraadde. 
Enkelte Fredsflutninger opløfte den, Med Oſterrig fluttede 
Frankerig Freden til Luneville ode Febr, 1801, til Florents 
med Kongen af Neapel 28 Marts 1801, med Rusland i Pa— 
ris 8de Octbr. 1801, ſammeſteds med Porten den gåde Octbr. 
og endelig med Storbritanien den 23de Marts 1802, Af 
diffe Stater erklærede Storbritanien fnart igjen Krig imod 
Franferig og i April 1805 begyndte nye Underhandlinger 
til en Coalition mød Frankerig mellem England, Rusland, 
Oſterrig 03 Preuffen. De to førfte Magter kom i St. Pe- 
tersburg overeens om at forene alle europæiffe Stater til 
en Ligue for at gjenoprette Fred og Ligevægt og ſtifte e£ 
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Foederativſyſtem til Folkerettens Overholdelſe. Ale Magter 
ſtulde indbydes at filtræde dette Forbund, men denne Coa— 
lition blev tildeels oploſt ved Freden i Presburg 26de Decbr. 
1305. Preuſſen, fom længe ei havde taget Deel i Kampen, 

"troede fig ſtark not til at binde an mod Franterig, og en nye 
Goalition kom iftand, hvori Rusland, England og Sverrig 
forenede fig med Preuſſen. Freden i Zilfit, ode Suli 1807, 
gjorde Ente paa denne Forbindelſe. En nye Coalition blev 
indgaaet mellem Oſterrig og England, ſom dog oploſtes 
famme Xar i Freden til Wien. 14de Octbr. 1809. Endelig 
har en ftor Forbindelſe frembragt en Hovedforandring i Cu: 
ropa. Den beftod førft af Rusland og England; ſiden til— 
traadde efterhaanden Spanien, Portugal, Sverrig, Preuffen, 
Oſterrig, de flefte tydſte Fyrfter, Neapel og Danmark den, 
Denne Coalition har bevirket Fredene til Paris 1814 og 1815. 

Cobenzl (Ludvig, Greve af), Ridder af det gyldne 
Skind, Storfors af Stephansordenen, født den 21de Rovbe. 
1753 i Bruffel, gjorde fig bekjendt ved fit Geſandtſtab til 
Petersburg, hvor han blev fra 1779 til 1797, da han havde 
erhvervet fig Keiferinde Catharinas Yndeſt, ſaavel for hans 
Duelighed i Forretninger fom ved den Iver, hvormed han 
forfærdigede nye Stykker for hendes Theater, i hvis Foreſtil— 
linger han felv deeltog. I Octbr. 1795 fluttede han. i Kei- 
ſerens Navn en Forbundstractat mellem England og Rus— 
land, 1797 var han Cen af de befuldmægtigede Gefandtere 
i Udine for af underhandle med Bonaparte og undertegnede 
den 17de Octbr, Freden til Campo Formido mellem Keiferen 
og den franffe Republik. Derpaa begav han fig til Congress 
Jen i Raſtadt og havde i Sel3 adſtillige Samtaler med Miniſte— 
ren Frangois de Meufdjateau angagende det Forfald, fom havde 
nødt Geſandten Bernadotte fil at forlade Wien, Derpaa 
vendte han tilbage til Petersburg, men ſluttede 1801 Freden 
til Luneville. Siden udnævntes. han til Statsvicekantsler 
og derigerende Minifter for de udenlandſkte Anliggender. 3 
Novbr. 1805 fulgte han Hoffet til Olmuͤtz og døde i Wien 
den 22de Febr. 1809. 3 

Cobenzl (IF. Philip, Greve af), født den 28de Mai 
1741, Hof: og Statsvicekantsler under Joſeph 2den og Leo— 
pold 2den indtil Cantsleren Fyrſt Kaunitzes Død. Ved Freds- 
underhandlingerne i Teſchen 1779 var han befuldmægtiget 
Miniſter fra Oſterrigs Site, Wed Urolighederne i Brabandt 
begav han fig derhen for at begynde Underhandlinger, men 
Stænderne vægrede fig ved at modtage ham og nødte ham til 
at begive fig til Luremburg, hvor han lod udgaae en Erkla— 
ring, i hvilken Keiſeren tilbagekaldte alle de Edikter, ſom 
havde foraarſaget Urolighederne og lovede at fætte alting 



346 Cob 

paa den gamle Fod. Herpaa begav han fig til fine Godſer 
og ſyntes at have opgivet al Indflydelſe indtil Freden i Lunes 
ville, da han gif fom overordentlig G. fandt til Paris, Efter 
Fiendtlighedernes Udbrud 1805 forlod han Yaris 1 Novbr. øg 
levede derpaa i Wien, hvor han døde den Zode Auguſt 1810, 
efterat han havde udnævnt fin Fætter Corronini til Arving af 
fine Godfer i Oſterrig og Illyrien. Med ham uddøde Fami—⸗ 
bien Cobenzl. 

Cobi, en 400 Mife lang og 100 Mile bred Orken i det 
Tille Bukarie. Den kaldes og Schamo, Lop og den øftlige 
Deel Bargu. 

Coblenz (Conflans), fordum Churfyrſten af Triers 
Reſidens, ved Moſels Udløb i Rhinen, ligger i en yndig Egn. 
Over Mofel gaaer en Steenbroe, men over Rhinen en Flyve— 
broe. Det forrige erkebiſtoppelige Pallads, adſtillige fEjønne 
Kirker og Kloftte, det forrige Jeſuitercollegium tilligemed 
Gymnaſiet, Waiſenhuſet og Raadhuſet ere mærkværdige Byg⸗ 
ninger. Ved Lætare og i Midten af Auguſt holdes Meſſer, 
fom vare i 14 Dage. 1799 beløb Folfemænaden fig til 
10,000 Menneſker. Fordum var Goblenz befæltet og blev 
1688 forajebes beleiret af de Franſte. J de ſidſte Tider 
har Staden lidt meget, Coblenz var, faalænge den tilhørte 
Frankerig, Hovedftaden i Rhin- vg Mofeldepartementet; nu 
liggger den i det preusſiſte Storhertugdom Nederrhin. 

Coburg (Saͤchſen), et lille Fyrſtendomme i den fors 
vige overfadfilfe Kredse mellem Baireuth og Thyringen, 22 
CO Mile ftort med 65,000 Indbyggere, er frugtbart paa 
Humle, Hør, Frugt, frembringer Jern, Kobber og andre 
Mineralier og en Mengde Træe, hvoraf tilberedes Beeg, 
Potaſke og Kjonrog. Det har betydelig Qvægavl. Det er 
for nærværende Tid deelt imellem Gotha, Coburg, Meinun—⸗ 
gen og Hildburghaufen. Den nuværende Hertug Ernſt ér 
født den aben Januar 1784. Omendſtjendt Hufet Coburg den 
13de Decbr, 1806 i Pofen tiltraadde Rhinforbundet, lod Nas 
poleon dog Landet befætte, fordi Fyrſten var i rusſiſt Tjene⸗ 
ſte. Forft efter Tilſitfreden blev han igjen indfat i fine Lande, 
hvilke han har givet en nye Organiſation og har truffet 
adſtillige henfigfsmæsfige Indretninger. Indkomſterne beløbe 
fig til 425,000 Gylden, men Gjelden beløber fig til over cen 
Million. 

Coburg (Frederik Joſias, Zertug af Saͤchſen), 
født den 26de Decbr. 1737, Storkors af Therefiaordenen og 
Feldtmarſchal for de øfterrigfe- Éeiferlige Tropper. Ved 
Udbruddet af Krigen mellem Oſterrig og Porten 1788 com⸗ 
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manderede han i Gallizien, beleirede og erobrede ſamme Aar 
Feſtningen Ghoczim, tilfægtede fig 1789 i Forening med 
Suwarow førft en Seier over Tyrferne ved Fokſani og fort 
derpaa den ftore Seier ved Martiniftie over Storveſiren og 
Den tyrkiſte Øovedarmee, hvorpaa han befatte Bukareſt og 
den ſtorſte Deel af Wallakiet. Aar 7793 fik ban Comman— 
doen ved Armeen i Nederlandene mod de Franſke, ſlog demn 
ved Altenhoven, drev dem ud af Aachen, Luͤttich og flere Stæs 
der, feirede ved Neerwinden og gjorde fig i en Maaned til 
Herre af Nederlandene, Herpaa rykkede han ind i Frankerig 
felo, tilfegtede fig nye Fordele og erobrede Fæftningerne 
Condé, Valenciennes og Quesnoy. Feldttoget 1794 begyndte 
ogſaa lykkeligt for ham, Han indtog Zæftningen Landrecies 
og hang Forpofter gif alerede til Guiſe. De Franfte havde 
imidlertid gjort uhyre Anftrængelfer og trængte fra alle Sider 
frem med frygtelige Stridskrefter. Hertugen af York havde 
i utide ftilde fig fra Øfterrigerne med de engelſte Tropper 
for at gjøre Erobringer ved Søen og blev flagen ved Diinz 
kirchen. Samme Stjebne havde Prindſen af Coburg ved 
Maubeuge. Da ogſaa den tappre Clairfait efter blotige 
gjentagne Træfninger ved Tournay var trengt tilbage, 
maatte Prindſen opgive fine Erobringer i Frankerig og trælfe 
fig til Nederlandene. Her tabre han Slaget ved Fleurus og 
med det Frugterne af alle fine forrige Seire. Derpaa neds 
lagde han Commandoen og privatiferer fiden i Coburg. 

Cocagna, en af Regjeringen i Neapel Engang aarlig 
foranftaltet Feſt, ved hvilken alleſlſags Spiſevarer forefættes 
Folket. Mats de Cocagne, med Sæbe beſtrogne Mafter, der 
til Folkets Forlyſtelſe beftiges af hvem der har Lyſt. Den, 
fom naaer Toppen, vinder en Priis. 

Coccejt (Zeurik), en berømt Retslærd var født 1644 
i Bremen, ſtuderede 1667 i Leyden og 7670 i England, hver 
* promoverede, blev 1672 Profeffor i ' Ret slæren i Heidelberg 
og 1688 i Utrecht. 1690 blev han Ordinarius ved det juris 
diffe Facultet i Frankfurt an der Oder, men begav ſig 1702 
for den oraniſke Succes ſtons Skyld til Haag og blev for ſine 
betydelige Tjen efter 1713 beæret med Titel af Rigsbaron og 

| 4døde 1719. Som Retsiærd var han mange europæifæe Hof: 
fers Srakel, og hang Lærebygning i den tydſte Statsret 

(juris publici prudentia) var næften den almindelige akade— 
miſke Lærebog i denne Videnſtab. Hans Flid var overordent— 
lig: han fov faa Timer og afholdt fig adfgillige Aar fra at 
fpife til Middag, for at anvende mere Tid paa Studeringer. 
Han var blid, eftergivende, retſtaffen og negennyttig. Hans 
talrige Defputationer ere trykt under Titel af Exercitationes 
curiosæ og Dissertationes varii argumenti i 4 Quartbind 
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og hang Consilia og Deductiones i 2 Foliobind. — Hans 
ældfte Søn, Samuel, Friherre af Cocceji, gjorde fig 
ei mindre berømt, Han var født 1679 i Heidelberg, blev 
1702 ordentlig Profeffor i Frankfurt an der Oder, kom 1704 
ſom Regjeringsraad til Halberftadt og blev 1710 Directør for 
SMegjeringen der. Naſte Aar ſendtes han til Wetzlar til 
Rigskammerretsviſitation, og udnævntes tillige til Geheime— 
Juſtits- og Overappellationsraad i Berlin. 1714 ſendte 
Kongen ham fil Wien og 1723 blev han Kammerretépræfi- 
dent, 1727 Stats- og Krigsminifter, 1730 Chef for ale 
geiftlige Sager og Curator for alle kongelige Univerfiteter, 
1731 Ovorappellationsrets Præfident, 1738 Chef for Juftits= 
væfenet i alle preufiffe Lande og 1746 Storkantsler. Han 
døde 1755. Han var en grundig Lærd og en ypperlig 
Embedsmand, der har ſtore Fortjenefter af Rets— 
pleien i de preusfiffe Stater. Hans Codex Fridericia- 
mus, fom han udgav 1750, er et uforgjengeligt Minde om 
hang Fortjeneſter. Blandt hans øvrige SÉrifter, der meeft 
angaae den borgerlige Ret, Natur- og Statsretten, er hans 
jus civile controversum meeſt bekjendt. — Den fidfte af 
denne berømte Glægt var Carl Sudvig, Friherre af | 
Cocceji, der døde 1808 ſom Præfident i Overamtsregjerin— 
gen 2c. i Gros-Glogauſi Nedre⸗-Schleſien i fin Alders 85de 
og fit Embedsforelſes z59de Aar. Han havde 1802 erholdt 
den røde Orns Orden. 

Cochinchina (Cotſchintſchina), det er Veſtchina (af 
Indbyggerne kaldet Annam) ligger i Bagindien, Øft for 
Cambodſcha og er ef ſmalt Kyſtland, der ſtrakker fig fra den 
TIte til den 17de Grad N. Br. Paa Veſtſiden har det 
betydelige Bjerge, der. indeholde Guld. Af alle Indiens 
Lande frembringer def det bedſte Sukker. Indbyggerne ere 
mørkere af Farve end Chineſerne, men dem forreſten temme— 
ligt lige i Dannelſe og Klædedragt, Regjeringen er fuld— 
kommen defpotifø, J de æltfte Tider var Landet Chineſerne 
underdanigt. Efter et Opror underkaſtede de ſig det paa 
nye 50 Aar efter Chr. og beholdt det til 263, da Kulien, en 
Landmand unådrog det Chinas Overherredomme og rev Kros 
nen fil fig. Hans Gønneføn Fany antog en Glave Uen une 
der Navnet Fanven i Sons Sted; men denne bemægtigede 
fig Thronen og ftiftede Dynaftiet Fan. Han rykkede med en 
Hær ind i Tunkin og erobrede fin Fædreneftad Kuangnan (347). 
Hang Efterkommere, der betalte Skat til China, regjerede 
inttil 653. Koblai Khan angreb Godindina, men fandt 
heftig Moflſtend og bøde før han var iftand til at tvinge 
Lanhet. De følgende Megentere betalte SÉat til China. J 
en Krig med Tunkin vandt Kongen i dette Rige en afgjørende 
Seier 1471 og bemægtigede fig Landet, Hundrede Aar efter 
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blev Cochinchina igjen frie og erholdt egne Konger, Tunki⸗ 
neſerne føgte igjen af underkaſte fig Cochinchina, men lede et 
fuldfomment Nederlag og fra den Tid blev Codindina i 

| Roe for dem, Det forøgede endog fit Land ved Indtagelſen 
af Camboja. For nærværende Tid ere Cochinchinas Regen— 
ter Chineſerne ſtatſtyldige. — Curopæernes Forføg at ned— 
fætte fig i dette Land har ei villet lykkes. Chineſer og 
Sapanefer ere i Befiddelfe af Handlen, 

Cocon, Falder man det fine Væv, hvormed Natſom— 
| merfuglene omgive fig før de forvandles fil Pupper. Det be— 
| ftaaer af fine ſmage Traade, fom te forfærdige af en egen Saft, 
der hærdes i Luften, Det er fun brugbart af meget faa 
Slags. Det nyttigfte giver Silkeormen. 

Cocytus, en Flod i Epirus, der udgyder fig i Ache— 
ron. Formedelſt begge diſſe Floders ſorgelige Udfeende har 
man brugt ſamme Navne om underverdenens Floder, Dig— 
terne tale derfor om den forte Cochtus, ſom gjenlyder af 
Klager (deraf dens Navn, xzuxwerv. at flage). Den var 
efter Nogles Beretning en Sen af Styr og Fader til Phle— 
geton. Pauſanias figer om den: ”Ved Cichyrus er den ache— 
rontiffe Søe og Floderne Acheron og Cochtus, hvis Vand 
fmager meget ilde,” 

Code civilfrancois (før Code Napoleon). Franz 
fcrig havde ligefaa lidet ſom be flefte andre Lande. Eenhed i 
Lovgivningen, Der gaves tre Perioder i ſamme efter det 
lovgivende Corps. 1) Den ældre indtil Natten den 4de Aug. 
1789; 2) den midlere til Confulatet og 3) den yyere indtil 

| Code Napoleons Antagelfe. Den førfte Periode indtræffer 
ved Slutningen af den carøelingiffe og Begyndelſen af den 
capetingiſte Stommes Regjering, da der uddeeltes adſtillige 
Friheder og Forrettigheder til Stæder og Flekker. Den 
Ulighed, fom alerede forhen fandt Sted i Lovoeſenet, forøges 
des end mere. Julius Cæfar havde nemlig paatvunget den 
ſydlige Deel af Gallien den romerſte Ret, men ladet den 
ſenere erobrede nordlige beholde fine ældre Love. Derfor var 
Frankerig før Revolutionen inddeelt i Provindfer, der havde 
deres egen Retsbrug (Pays du droit coutumier) og dem 
fom brugte den romerſte Ret (Pays du droit écrit). Fra 
det 12te Aarhundred gjaldt den juſtinianſte Codex fom 
Norm. Siden dannede fig en franſt Ret ved Ordonnances, 
ad: Love, fom bleve udftædede ved Stændernes Forſamlinger. 
En faadan Samling af Ordonnances blev kaldet Code og af 
diffe ere de meeft berømte Code Henri og Code Louis 14. — 
J den anden Periode, da Nationen traadde i Kongens Sted, 
udfom en Mængde enkelte Beflutninger, der forberedede en nye 
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Tingenes Tilſtand. Men vilde bringe Cenhed i Lovgivnin= 
gen og ophæve ben Forſkjel, fom hidtil havde fundet Sted é 
de forſtjellige Provindſer. — Med Conſulatet og fiden Kei— 

ſerdommet forandrede Frankerigs Forfatning fig igjen. Gom 
Forſteconſul udnævnte Bonaparte 4 Commiſſarier, Tronchet, 
Portalis, Biget te Préameneu og Malcville, for at udtafte 
Planen fil en borgerlig Lovbog og i 4 Maaneder vare de 
færdige med den. Cfter at diſſe Love vare pravede og drof⸗ 
fede i Statsraadet, Tribunatet 2c., bleve de endelig antagne 
fom almindelig borgerlig Lovbog for Frankerig under Titel: 
Code civil des francois Bed Keiferregjeringens Indforelſe 
bleve nogle Forandringer foretagne ifær med Henſyn til 
udtryk og Titler. Efterat den faaledes var bleven forandret 
efter fin myej Beftemmelfe blev den under Navn af Code Na- 
poleon lovmæsfig erkjendt ten 3die Septbr. 1807. Kongen 
har indtil videre erfjendt den for gjelbende Lovbog i Franke⸗ 
rig under Maun af Code civil frangois, Den er inddeelt i 
3 Bøger, idiffe igjen i Titler, Titlerne i Capitler og Ca- 
pitlerne i Artikler, af hvilke der gaves 2281. Der er fældet 
de meeſt . forfejellige Domme over denne Lovſamling. De 
tydſke Juriſter paafteae den mangler philoſophiſt Grund, 
ftreng Metode, rigtig Felge og Fuldſtendighed. Etatsraad 
Jaubert erklarede Code Napoleon for en Velgjerning; den 
ftore Formindftelſe af Proceſſerne alene kunde bevife dene hels 
dige Indflydelſe. Def er et Spergsmaal om hiffe gode 
Følger blot, ſtyldes Code Napoleon og ei ligeſagmeget den 
forandrede Gang i Retsforhandlingerne. Med Code Civil 
er derfor og paa det nøiefte forbunten Code de procédure 
civile over Rettens Fremgangsmaade i civiie Sager. Den 
beſtager af to Dels, den førfte i 5, den anden i 3 Bøger. 
Code de Commerce fan man betragte fom en ſerdeles Deel 
af Lovgivningen, Ligeledes hører herhid, den Samling af 
Love, der beffjeftiger fig med den piinlige Ret Code crimi- 
nel, her beftaaer -af to Coder nemlig Code pénal og Code 
d'instruciion criminelle, ; 

Coder. Oprindeligen betyder dette Ord det Træe, 
der findes nærmeft Garten. For Papirets Opfindelfe ſtrev 
man paa Ivgetavler, overtrukne med Vor; naar man havde 
ſrevet herpaa eller rettere indgravet med Griffelen, bleve de 

lagde fammen i Form af en Bog og kaldte Codex, et Ord, 

man fiden beholdt, da man ſtrev paa Papiir for dermed at be⸗ 

tegne enhver ſtor Bog. Saaledes Folvte man ſtore betydelige 
Beurker eller overhovedet gamle Haandſtrifter codices mann- 

seripti. Ligeledes kaldte man: og en Samling af Love, fom 

bleve givne i et Land Codex og tilfoiede Regentens Navn, 
under hvem denne Qovfamling var foranſtaltet. Saaledes 
fandteg Codex Theodosianus, Justinianéus hos Romerne, 
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CodexAvgustéus fer Sachſen. Code Henry, Code Louis, Code 
Marchand &o. i Frankerig. 

Co dicill, kaldes en ſidſte Villies Beſtemmelſe, Teſta— 
mente, hvort ingen umiddelbar Arvindſattelſe findes, men 
kun viſſe Puniter og Indretninger beſtemmes. Et faadant 
Codicill Fan have Henſyn tilet Teſtamente, der er forhaan— 
ben og er da fun forbindende for Teſtamentsarvingerne, eller 
bet er en Beſtemmelſe, for dem, fom arve uden Teſtament 
og beholder derfor og Virkning for dem, 

Codrus, den fidfte Konge i Athenen, ledede omtrent 
1100 Aar f. hr. Da Athenerne i hans Regicring bleve 
indviflede i Krig med Dorerne, erklærete Oraklet, at de 
ſkulde feire, hvis deres Konge faldt. Codrus beſluttede 
ufortøvet at opofre fig for ſit Fedrenelands Redning. For 
at Fienderne ei ffulle fpare ham, da de kjendte Orakelſvaret, 
forflæbte han fig ſom "Bonde, indlod fig i Klammerie med 
ogle fiendtlige Soldater og blev af dem ibjelflagen. 

Cognac, en Stad i Franferig med omtrent 3000 
Indb. ved Floden Charente i Dep. af famme Navn. S den 
rugtbare Omegn vore gode røde og hvite Vine og af de fidfte 
ilberedes et Slags franſt Brendeviin, der i Udlandet almins 
jelig Har Savnet Cognac. 

Cognater, kaldes Slægtninge paa mødrene Side, 
nodſat Agnater 

Cohæfion (Sammenhæng). Falder man Tiltræekningen 
Attractionen) i det færdeles Tilfælde, naar de hinanden 
»ersrende Dele af eet og ſamme Legeme ere ſaaledes fore 
bundne, at en udvortes Kraft behøves for at adſtille tem. 
Efter Delen: 8 ftørre eller mindre Sammenheng ſtjelner man 
mellem haarde og bløde Legemer. Aarfagerne til Coheſſonen 
ct et endnu uopiøft Problem i Phyſiken. Dog fynes det 
it Gammenhængen er ſterkere, jo flere Bersringspunkterne 
ve. Dette er i det mindſte Zilfældet med fo forſtjellige 
legemer, der berøre hinanden med glafte Flader. Delenes 
Sommenheng bliver endnu ſterkere, naar .man fommer en 
lydende Subftants mellem Fladerne, hvorved Beroringspunk⸗ 
erne forfleres. 

CTohorter, vare Afdelinger af romerſte Soldater, 
wer beſtagende af 120 Mand. Lidt efter lidt forøgedes de, 
g i Ciceros Tid beftod en Cohotte af 420 Mand blot Xode 
olf, En Cohorte var deelt i tre Manipler, men 10 Cos 
vorter udgjorde en Legion. J Frankerig, i Revolutionstiden 
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har man og brugt Benævnelfen Cohorte om et Antal af 
1000 Mand, ” 

Coimbra, en betydelig Stad i Portugal i Provindſen 
Beira paa Mordfiden af Mondego. Den er Sadet for et 
Univerfitet, fom blev ftiftet 1290 og 1773 betydelig forbedre— 
des. Det har 800 Studerende. Det prægtige Jeſuitercol— 
legium er efter Ordenens Opfævelfe inddraget af Kronen. 
Lærred: og Fayancemanufacturerne ere ef ubetydelige. Co— 
imbra leed ogſag meget af Jordſtjelvet 1753. Omegnen er 
rig pan Dlietræer og Viinbjerge. : 

Colberg, en Stad og Faſtning i Bagpommern i Fyrs 
ſtendommet Cammin ved Mundingen af Perſante, hvor 
den falder i Øfterføcn, smed en Havn. Huſenes Antal er 
mellem 8 og 900 og Indbyggernes mellem 4 og 5000. 

Colbergs Handel har ved frie Skibsfart ſtedſe været betydelig, 
Her er tillige en betydelig Laxe- og Neunaugenfangſt. Colberg 
er hiſtoriſt merkverdig af Beleitingerne 1761 af Rufferne og 
1807 af de Franſke. Colbergs Indbyggere vifte ved diſſe Lei— 
ligheder en Standhaftighed og Energie, der giver dem en 
fortjent Plads i de preusfiffe Annaler. — Golberg var een af 
de faa Fæftninger, der ei bleve erobrede 1856 og 1807. Den 
tappre Schill bidrog ved fit Mod og ten Enthuſtasmus, han 
forftod at vekke, væfentligt tilat Staden holdt fig. 

Colbert (Jean Baptiſte), født i Rheims 1619, var 
en Klæde: og Viinhandlers Søn og opfvingede fig ved fir Talent 
til Statens førfte Verdigheder. En mærkelig Svaghed var 
det hos denne ellers faa ſtore Sand, at han paaſtod at neds| 
ſtamme fra Skotlanbs gamle Konaer: Bed Hjelp af een af 
fine Slægtninge fom Colbert 1648 i Tjenefte hos Statsſecre— 
Teren Le Tellier; denne overlod ham til Cardinal Mazarin, | 
der med et rigtigt Blik erkiendte hans Talenter og gav ham 
Leilighed til at udvitle dem ved at udnævne ham til fin In⸗— 
tendant. Herved blev Colbert paa en vis Maade Faldet til 
at fage Deel i Rigets Finantsbeſtyrelſe. Lige ſtikket til at 
omfatte alle Detail og gjennemſtue alle Misbrug, tjente han | 
Cardinalen med Joer og forberedede fig derved til Statens 
Tjeneſte. Mazarin belønnede ham 1666 med en Séekreteers 
Poſt hos den unge Dronning, udnævnte ham før fin Død til 
Udforer af fit Teſtamente og anbefalede Kongen ham fom en 
Mand, der var hans hele Fortrolighed værdig. Ludvig 14de 
havde befluttet ei af udnævne nogen Premierminiſter. For: 
at lære at fjende Forretninger, havde han nogle Conferenſer 
med Colbert, ſom han tudnævnte til Intendant for Finans 
ferne. Dette fuldførte den ulykkelige Fouquets Cataſtrophe, 
til hvis Fald Le Tellier af Misundelfe eg Colbert af Erajer=. 
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righed havde forenet fig. Nu traadde Colbert i Spibdſen 
for Finanferne under Titel af General-Controlleur. Alle—⸗ 
vegne fandt han Bedrag, Uorden og Underſleb; Domainerz. 
ne vare ſolgee, Forpagtningerne befværete med Gjeld, Byer 
Verne og Privilegierne mangfoldiggjorte, Staten givet Ge— 
neralforpagterne til Priis og kunde dog fun vebligeholdes ved 

| deres Hjelp. Folket betaite go Mill. i Paalæg, men Kon— 
gen modtog fun 35; Indkomſterne vare alerede optagne for 
to Aar, og Skatkaͤmmeret tomt. Colbert maatte gane ud 
fra famme Puntt ſom Sully; men Louvois Heftighed og WCrr 
gjerrrighed, ſaavelſom Ludvig 14des Krige, Luxus og Ad⸗ 
ſpredelſer forvitrede Vanſtelighederne for Colbert, der i den 

ſidſte Halvdeel af fin Løhebane fane fig nødt fil at gjsre de 
Skridt tilbage, fom han havde gjort fremad. San begyndte 
med at oprette et Finansraad og et Juſtitskammer, hünt for 
at ſtaffe fig felv en Overſigt og dette for at efterfpore Gene— 
ralforpagternes Røverier og liquidere Statégjelden. dt 

' efter lidt underkaſtede han alle Grene af Indtægter og Udgif— 
| fer en Reform. Han affgafføve en Mengde unyttige Betjente, 
tilbagekaldte byrdeſulde Privelegier, formindæete Lonnin— 

gerne, afſtaffede Handelen med Embeder og den et Mindre 
| fordærvelige Skik at' intereffere Hoffolkene ved de offentlige 
| Forpagtninger; han, oprettede en Laanekaſſe, ſtaffede Kon— 
igen igjen Nytten Uf fine Domainer, anvifte hver udgift em 
Fond 2, Ved en rigtig Combination af flere Paalæg gjorde 
| han "dem mindre trykkende og mere indbringende. En bedre 
Fordeling og rigtigere ”IndFrævelfe af Skatterne fatte ham 

|iftand til at netfætte dem næften til det Palve. Uagfet em 
neſten tiaarig Krig og en pragtelffende Konges Odflen lyk⸗ 
kedes det dog Golbert i 22 Yar at forøge Indtægterne meer 

| end 28 Mill. og formindſke Byrderne ligefag meget, faa den 
virkelige IZndtægt ved hans Død belbb fig til 116 Mill. og 
de Udgifter deraf fulde beſtrides til 20, Aar 1664 blev Cola 
bert Overopfongmand over Bygninger, Kunſter og Manufac⸗ 
| furer og 1669 Marineminiſter. Induſtrie og Handel gjorde 
nu hurtige Fremſtridt. Frankerig blev ei alene befriet fra den 
oarlige Tribut, dets Luxus betalte Udlandet, men faae fig endog 
iſtand til at forfyne Andre. Alleſlags Fabriker og Manufacturer 
anlagdes og bragtes tilat blomſtre. For af lette Transporten 
Morbedredes de gamle Veie og nye anlagdes, Colbert lod bes 
| gynde paa-den berømte languedocſte Canal, projecterede den 

| burgundiffe, erklærede Marſeille og Duͤnkirchen for frie Havne, 
bevilgede Præmier for ud- 0g Indførfel, indrettede Tolden hen» 

Mſigtsmesſigere, friftede Aſſuraycekamre, gav Handelslove, hæs 
| vede Handelen til en hederfuld Beffjeftigelfe og indbed Adelen 
at tage Deel i den, Aar 1664 oprettedes Handelscompagnier 
paa Sſt⸗ og Veſtindien, Kongen gjorde Forſtud af betydelige 
Summer;: Golonierne i Canada, paa ——— og ifær pag 
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Et. Domingo fil nyt Liv ved deres Forening med Kronen; 
de bleve befolkede, dyrkede og begyndte at blomſtre. Der 
anlagdes nye Colonier van Cayenne og Magdagaſcat. Til 
at beffytte faa langt bortliggende Colonier og tillige Hans 
delen, udfordredeg en betydelig Sørmagt, Colbert arbeidede 
ogſaa herpaa. Da han traadde i Marineminiſteriet, beftod 
Flaaden af nogle faa gamle Skibe, ſom Mazarin havde la— 
def raadne i Havnene. Golbert fjøbte i Forſtaingen Skibe i 
fremmede Lande, men ſnart lod han dem bygge i Frankerig 
felv. Havnen ved Rochefort fremkom; fire frote Cøarfenaler 
byggedes, i Breſt, Toulon, Duͤnkirchen og Havre, Man op» 
rettede Navigationsffoler og bragte Orden i alle Grene af 
Marinevæfenet,. 1662 havde Frankrig 60 Linicffibe og 40 
Fregatter, 1631 havde det 198 Krigsſkibe og 166,000 Mand 
til ſammes Tjeneſte. Paa Colberts Raad forbedrede Lud= 
vig 14de den borgerlige og criminelle Lobgtöning, Kun— 
fter og Videnſtaber underftattebes og belønnedes, Under 
hans Aufpicier og f hans Huus lagdes Grunden til Ind—⸗ 
fErifternes Akademie 1663. Fre Aar efter ftiftede han Vi⸗ 
denffabernés Akademie og 1671 Bygningsakademiet. Malers 
akademiet fil en nye Indretning. Han forøgede det Fonge= 
lige Bibliothek, forjtørrede den botaniſte Have, opførte et Ob⸗ 
ſervatorium, hvorved han anfatte Huygens dg Casſini og 
fendte Naturforſkere til Cayenne for der at gjøre Jagttagelſer. 
Han forffjønnede Paris meget, og alle udmærkede Lærde; 
faavel i Frankerig fom det øvrige Europa fandt en Beffytter 
i ham, Desuagtet har man. gjort denne ſtore Miniſter 
mange Bebreidelſer. Den vigtigfte er at han førgede for 
Handel og Manufacturer paa Agerdyrkningens Bekoſtning. 
Han lagde desuden Induftrien i Lærfer ved en Mængde 
ſmaalige Forordninger, han gav for alle Grene af Beſtyrelſen. 
Man har fagt, at han udmarkede fin Indtradelſe i Miniſteriet 
med en Bankerot og hvert af de følgende Yar med Paalægz 
Laan og overordentlige Forholdsregler. Men Colbert mage 
bedømmes med Henſyn til Omftændighederne, hvorunder fan 
handlede, an havte ei ben Indflydelſe paa fin Fyrſtes 
Foretagender og Beflutninger fom Sully hævde, Han var 
tvungen fil zt tåge Forholdsregler, fom han misbilligede. 
Han fagde til Præfidenten, da han drev paa et Laan: YDE 
aabner der et Saar, fom vore Borneborn ei ville fee lægt ” 
Saaſnart Freden tillod ham af aande friere, vendte han. tile 
bage til ſine gamle Grundfætninger, og Enden paa hang Ad⸗ 
miniftration var den meeſt glimrende Epoche i Ludvig 14588 
Negjering. Colbert var ærgjærrig, men retffaffen, og ned 
ingen rolig Lykke, da han beſtandig maatte Fjæmpe mod In— 
triguer og Misundelſe. Han døbe 1683, fvælfet ved fin raſt⸗ 
løfe Virkſomhed. Folket i Paris, fom hadede haͤm for de 
Paalæg, han havse gjort, forftyrrede Ligprocesſionen og 
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vilde ſonderrive hans Lig, men be ulykker, fom efter hang 
Død traf Staten, aabnede Dinene felv paa hans Fiender, 

Colbran (Iſabella Angela), een af Nutidens ftørfte 
Sangerinder, blev født den 2den Febr. 1785 i Madrid. Hen— 
deg ſtore Anleg vifte fig fra hendes ſpede Ungdom. Alerede 
i fit zdie Aar fang hun rigtig og i fit 6te erholdt hun Under» 

viisning ef Dem, Fr. Pareja, førfte Capelmeſter veb Hoffet 
" + Aranjucz Hun ftuderede ſiden under Marinelli og derpaa 
under Grefcentini, fom fagde om hente: ”Der gives efter 
" min Mening intet ſtorre Zalent i hele Europa end Iſabelles.“ 
Xar 1809 glimrede hun fom prima Donna seria i Mailand 

| paa Theatret della Scana og 1810 i Venedig paa Theatret 
della Fenice, QOgfaa i Paris vakte hun den almindeligſte 

Enthuſiasme. Man har adffilige Compoſitioner af hende. 

Colcheſter er Hovedftaden i Grevſtkabet Eſſex i Engs 
Tand ved Floden Colne. Med fvære Skibe kan man fun 
komme Staten pag tre engelffe Mile nær, ſiden maae man 
bruge Barker. Man finder her ſtjsnne offentlige Bygninger, 
et gammelt Slot og nogle Manufacturer, J Rarheden 
faaes fortreffelige Oſters. 

Colchis, et fordum berømt, ſtjent og frugtbart Lanb 
i Aften ved Kyſten af det forte Hav. Det blev Grækerne 
bekjendt ved Argonauternes Tog, ſom derfra hentede bet 
gyldne Skindz rimeligt det Guld, fom her hyppigt blev 
fundet, Denne Mening faaer nye Vægt Served, at Strabe 
og andre fortælle, af Indbyggerne lagde Faareffind i Flo— 
derne for deri at opfange Gutofandet, Colcherne anſees for 
en egyptiſk Colonie, da de havde meget tilfællebs med Wgype 
terne, De levede tarveligt, eg dreve betydelig Handel met 
Lærred, Vor, Beeg?e 

Coligni (Saſpard de), Admiral af Frankerig, født 
den 16 Febr. 1516 i Chatillon-ſur-Loing, gjorde Krigstje— 
neſte fra fin tidligffe Ungdom, udmaärkede fig under 
Frants 1fte øg Henrik 2den, fom giorde ham til General⸗ 
Oberft af det franfe Infanterie og 1552 til Admiral af 
Frankerig. Han fortjente diſſe Gunftbeviisninger ved fin 
Tapperhed i Slaget ved Renti, ved. fin Iver for Militair— 
diſciplin, ved fine Erobringer fra Spanierne, men ifær ved 
Forfvaret af St. Quentin. Admiralen kaſtede fig ind i denne 
Stad og gjorde Under af Tapperhed, men faldt i Fangeun— 
fab, da Staden blev tagen ved Storm. Efter Henrik der 
2dens Død fatte han fig i Spidfen af Hugonotterne imod Gui: 
ferne og dannede et faa mægtigt Partie, at den, catholffe Ree 
ligion ſyntes truet i Frankerig. Hoffet, mv en Hiſtorie⸗ 

2 
⸗ 
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ſkriver, havde efter Condé, der hadde forbundet ſig mes ham, 
ingen frygteligere Fiende end Coligni. Condé var mere ærgjæts 
rig og virkſom; Cotigni mere be tænkfom og dueli gere fil at være 
Hovedmand for et Partie: begge vare uheldige i Krigen, men 
Coligni var almindelig farligere efter et Nebeclag end hans 
Fiende efter en Seier. Han var desuden prydet med mange 
Dyder, hvilke han udøvede, faa vidt Murtieaanden og Ti—⸗ 
derne tillodde ham det, Det førfte formelige Slag mellem 
Carholiferne og Hugoyotterne leveredes ved Dreux 15624 
Admiralen fægtede ridderlig og reddede Armeen, uagtet Slaz 
get tabtes. Da Hertugen of Guiſe fort derpaa myrdedes 
ved Beleiringen af Orleans, beſkyldte man. Coligui for dette 
SMord, men hon retferdjggjorde fig ved en Eed. Hens 
FTFænfemaade og Sjæls. Høihed burde hævet ham-over flig 
Mistanke. Borgerkrigen hvilede nogen Tid for at begynde 
med fornyet Maferie 1567. Goligny og Condé leverede Sla— 
get ved Er. Denys mob Connetablen af Montmorency, fom 
faldt i Slaget; dog tabte pugonotterne, J den næffe Krig 
dræbtes Conté efter Slaget ved Jarnac, og Overcommandoen 
tilfaldt nu Coligni. Han tabte vel Slaget ved Montcontour, 
men derfor et Modet, En fordeelagtig Fred 1571 gjorde 
fom det fynteg Ende pia denne blodige Kamp. Goligni vis 
fte fig ved Hoffet og blev fom alle fine Tilhængere overoſt 
med Artigheder Gar! den 9de gav ham 100,000 Franker 
Erftarning og en Plads i Raadet.  SMan advarede; ham fra 
alle Gider ei at troe diſſe falſke Smigrerier. En ſtrekkelig 
Plan var lagt. Da Admiralen en Fredag kom fra Louvre, | 
blev der ffudt efter ham fra et Vindue og hans høire Haand 
og venſtre Arin faaret, Maurevert havde paa Henrik af 
SGuiſes Opfordring og med Kongens Bidende gjort dette 
Skud paa ham fra en Bygning i Klofteret St. Germain. 
VAuxerrois. Henrik af Navarra og ben unge Prinds af 
onde beklagede fig for Kongen over dette Mordanſlag. 
Gar! lod fom han følte den dybeſte Smerte, efterforſtede den 
Skyldige og kaldte Coligni fin Fader, . ”Min Fader,“ fagde 
han, ”De har Saaret, men Jeg Smerten,” Og dette 
ſteedte pan ſamme Tid fom alle Proteſtanters Nedſabling 
forberededes Bartholomæeusnattens Blodbad gik for fig 24 
Aug. 1572 (fee Bartholomæeusnatten). Hertugen af Guiſe 
ilede med en Mengdt Bevæbnede til Colignis Guus, En 
vis Behm trængte i Spidfen af en Hob Mordere ind i Ol 
dingens Bærelfe med blottet Sværd; han fad i en Laneſtol 
va fagde med rolig Fatning til Xnføreren : ”Uunge MennefÉe, 
mine grage Haar burde indgyde dig Wrefrygt; men gjør efter 
Behag, du fan Fun forkorte mit Liv paa nogle faa Dage ” 
Man dræbte ham med flere Stik og kaſtede ham igjennem 
Vinduet ub i Gaarden, hvor han døde ved fin uværdige Fien— 
des Fødder med de Ord; ”Feg havde fortjent at døe for en 
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Abelsmands, ei for en Stykknegts Haand,” Liget blev tre 
Dage givet til Priis for Folkets Raſerie og endelig. ophængt 
ved Fødderne i-en Galge. Hans Fætter Montmorency lod 
ham tage ned eg hemmelig begrave i Slottet Chantil⸗ 
lyg Capel. En Staliener bragte Catharina af Medicis Coligs 
nig hoved; hun lod det balfomere og fende til Rom. Imidler⸗ 
tid havde Colignis Tjenere ſamlet Levningerne af ham og 
henlagt dem i en Blyekiſte paa Slottet Chatillon, Admira— 

| =Iens gamle Bolig. . Øer bleve de uden andet Mindesmærke 
end Erindringen om den ſtore Mand indtil den 15 Aug. 
1786. Da lod Montesquieu med Hertugen af Luxembourgs 
Tilladelſe dem bringe til fit Landgods Maupertuis og lod 
bem bifætte i en Sarkophag af fort Marmor, fom han havde 
Ladet indrette i. fin Park, Foruden adffillige «andre Ind⸗ 
fErifter findes og Voltaires ſtjonne Vers af Henriaden ders 
paa indgravne. 

Le heros malheureux, sans armes, sans defense, 
Voyant qwil faut perir, et perir sans vengeance, 
Voulut mourir du møins comme il avoit vecu, 
Avec toute sa Gloire et toute sa vertu &c. É 

Coliſeum. Denne uhyre Bygning i Rom, fom ſtod 
endnu 1534, havde 1612 Fod i Omfang og indeholdt 80 Ar— 
taber, var det ſtorſte Amphitheater, ven romerſtke Pragt op⸗ 
førte, Det blev bygget af Veſpaſian, efterat han havde 
overvundet Føderne, SØRan fortæller at det opførtes i ect Aar 
af 12,000 fangne Joder. Skribenterne fætte det over Egyp⸗ 
tens Pyramider og de andre Verdens Undervarker. Det ſtal 
have kunnet rumme henimod 110,c00 Zilffuere, hvoraf de 

| 90,000 kunde ſidde. Gotherne begyndte at" forftyrre dette 
Minde om romerſk Storhed, ſiden fog Pave Paul 2den 
alle de Stene, deraf fom brugtes til Marcuspalladſets Bygs 
ning og fiden bleve endnu flere Palladſer opførte af dets Rui— 
ner, Mu angriber man. vel ei mere Coliſeums Ruiner, men 
Lidt eftet lidt. falder det fammen af fig felu og inden faa 
Aarhundreder vil der neppe være noget filbage af den øvre 
Deel, den underſte Deel derimod fynes bygget for Evigheden. 

" Mavnet Colifeum har det af Nerog Golos fom blev bragt 
derhen, 

Collaterafflæg tnin ge ere Sideflægtninge, ſom 
nedſtamme fra Broder eller Soſter. Collarterallinie, 
Sidelinie. 

Collé (Charles), Sekreteer hos Hertugen af Orleans, 
blev født 1700 i Paris. Hans tidlige Forbindelfe med Ha— 

guenier, Gallet og Pannard, Forfattere af anakreontifte 
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"Gange, indgjed ham ſamme Smag og famme Filbøielighed 
til Fornsielſe. Han havde fra Ungdommen af Lyft til det 
S)ra.sråtiffe ſom han med Held arbeideoe i. Han forfærdigede 
adffillige fmaae Stykker for Hertugen af Orleans Theater, 
hvor de fandt Bifald. Hans Partie de Chasse de Henrn IV 
(Benrik 4des Jagt), behager formedelſt Eharacterernes Sand⸗ 
hed og ifær formedelſt den troe Skildring af ben gode Sange. 
Faa Stykker ere opførte faa tit. Man har Endeel eyſtſpil 
af ham af forſtjellig Værdie; j nogle ſtildrer han med ligefaa 
megen VWiftighed fom Sandbheb fin Tids Seder; men hang 
Pen er ofte ligefaa frie fom hang Sæder, Hang Sange 
gjorde megen Opſigt. Cen af dem, hvori han beſang Ind—⸗ 
tagelſen af port» Mahon, ſkaffede ham en Penſion af 600 
Livres fra Hoffet. Han overlevede de fleſte af hine lyſtige 
Hoveder, der havde dannet et Selfkab under Savn af le 
Caveau. Han gjorde og Theatret en Tjeneſte ved at fors 
nye adffillige ældre Skueſpil, f. Er. le menteur af Core 
neille og flere. Gom et G:viis paa hans Bredenhed fore 
tjoner af anføres, af han frimodig tilftod, han tildele 
fyldte fin Kone den gode Optagelfe af hans Verker. Denne 
Kone elffede han over Alt. ”Zænge har jeg, ſiger han et 
Sted, forladt: Forlyftelfør og i lang Tid er Lykke traadt i 
deres Sted. J lang Tid har jeg nydt Lykſalighed i dens hele 
Omfang og nyder dem endnu. Jeg forlanger Intet af Sim» 
Yen uden af den lader mig dør før min Kone.” Dette Onſke 
blev ei opfyldt; hun døde før kam og han fulgte hende 1783 
1767 091777 udfom hans Théatre deSociété; 1789 udgata 
Leprince og Boudrais bang Théatre choisi. Aar 1805 
udkom en hiſtoriſt Dagbog af ham, over literaire Tildragel— 
fer fra 1748 til. 1731, hvilken tildeels ſtadede Forfatterens 
Rygte og Characteer, da den er fÉreven. i en ſtjsdeslss Stiil 
og fuld af anftødelige Anekdoter, upaſſende Beſtyldninger og 
driftige Domme. Men ban anede vel ikke at den nogenſinde 
fulde blive udgivet. Desuden har man af ham: Théatre 
des Boulevards ou Recueil de parades, 3 Vol., udgivne af 
Corbin. 

Collectiv, falder man det, ſom omfatter flere Ting 
ef cen Art; derfor Falder man i Sproglæren Nomen callec- 
tivum, et Ord, ſom betegner alle til een og ſamme Art høs 
rende Ting, Collectiv-Glas er et conver Glas, der tilføjes 
et ftørre Brændalas for at forene de alerede bræftede Straas 
Ter it ét endnu fnævrere Brendpunkt. 

Collin, en Bye, bekjendt af et Slag i Syvaarskrigen 
Øen 18de Juni 1757. Frederik den ftore havde alerede belei— 
ret Prag nogle Uger, og alle Forſog af den der indſluttede 
⸗ßerrigſte Armee af flippe ud havde hidtil været forgjeves. 



Col | 359 

Sſterrigerne fatte deres eneſte Haab til Daun, ſom med 
60,000 Mand havde forſkandſet fig paa Bjergene ved Collin 
og havde den ubtrykkeligſte Befaling fra Hoffet i Wien at 
undfætte prag, For at hindre dette, beſluttede Frederik at 
angribe Daun. Han fatte fig derfor, i Spidfen af 12,000 
Mand, medens åen ftørfte Deel af hans Hær vedblev af be— 
leire Prag, forenede fig med Hertugen af Beverns Corps og 
befalede at angribe Daun, der ſtod ien meget fordeelagtig Stile 

— Jing, ſom var dækket af ef talrigt Artillerie. Daun oppebiede 
Angrebet, fom fedte paa hans høire Fløi med megen Heftiaz 

"hed, faa han blev kaſtet tilbage til Collin. Den øfterrigffe 
Feldtherre havde alerede givet Ordre tik Retirade, da de 
preusſiſte Generalers alt for ſtore Hidſighed forgarſagede 
Tabet af det neſten vundne Slag. Diſſe Generaler vare 
Manſtein og Prinds Morits, ſow iſtedet for efter deres Be— 
ſtemmelſe ut bevæge fig fremad ved Siden af den fjæmpende 
Armee, paa Eengang brakkede Glantordenen for at forfølge 
Croaterne. Herved tilintetgjordes Kongens hele Difpofition. 
Det blev til en Fæegtning mellem enkelte Regimenter og 
Botallioner; det oſterrigſte Artillerie kom til at virke og ber 
kom Forvirring i Preuſſernes Linier. Paa famme Tid brød 
nogle ſachſiſte Cavallerieregimenter ind vaa den preusſiſke 
hoire Floi og fuldforte Forvirringen og Nederlaget. Kongen 
felv udfatte fig for enhver Xare, Da et Cavallerieregiment 
vilde vige, reed Kongen, ledfaget af en danfé Voluntor ind 
iblandt de Flygtende og bragte dem, trods Karteſcheregnen 
igjen imod Sachſerne. Dog var Slaget tabt: 8000 Preuffer 
va 9000 Yſterriger bedekkede Valpladſen. Kongens venftre 
Kløi var alerede t Færd med at høitideligholde den indbildte 
Seier, da der kom Ordre at trække fig tilbage, hvilfet ogfaa 
ſkeete i ftørfte Orden; Følgen af Slaget var Øvhævelfen af 
Beleiringen for Prag. Dog hevnede Frederik fig endnu 
ſamme Aar ved Seirene ved Rosbach og Leuthen. 

Collin (Zenrik Joſeph Edler), Søn af en berømt 
Læge, blev født i Wien den 26de Decbr, 2772, 1781 kom 
han t det lswenburgſte Stift, hvor ban lagde Grunden til 
fin Dannelfe, ſom han ved Selvſtudium bragte til. en høi 
Fuldkommenhed. Han udmærkede fiz baade ſom Embeds— 
mand og ſom Skribent. 1809 udnævntes han til Hofraad ved 
ben geheime Credit z Hoffommisfion og erholdt Leopoldsorde— 
nen, Han arbeidede ufrættet og anvendte felv Natten paa 
Digterarbeider, ſom hang mange Forretninger ei lod ham 
anden Tid til. Served fvælfedes hans Kræfter, og en 
Sliimfeber, der gif over fil en Nervefeber, endte hang Liv 
den 28de Juli 1811. Cellins tidligere peetiſte Arbeider til— 
intetgjordes af ham felv; et Tilfælde, et Veddemaal med 
hans Venner ſtylde vi Udgivelfen af hans Regulus. Han 
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paaſtod i en Bennekreds, at han troede inden 6 Uger at kunne 
ſtrive et Sorgeſpil. Han havde i Forveien fattet Ideen til 
Regulus og arbeidede paa dette Stykke; hiint Veddemaal var 
Anledning, til at han fuldførte der. Efter betydelige Mellem: 
rum fulgte nu Coriolan, Polyxrena, Balboa, 
Bianca della Porta, Mæon, Horatierne og 
Curiatierne m. m. Et Udvalg af hang Digte udkom 
efter hans Dab i det ſtrautziſke Officin i Wien. Fragmenterne 
af et peltevigt, Rudolph af Habsburg, vife hvad han kunde 

udretket i dette Fag, hvis han havde levet længere, Han 
difer overalt (om Digter en Aand, der var næret af de Gaͤm— 
legs Siudium, megen og fmagfuld Læsning, Reenhed i Verſi— 
ſicatiouen, Mute og Vardighed i alle hans Digte, et høit 
Gving i alle hans Ober, fortrinlig Kjendfkab til Skueplad⸗ 
fen, Simpelhed i fine Tragoediers Plan, Sandhed og Kraft 
i Characteriſtik og Diktion. 

Collin⸗Zarleville (Jean Francois)/ Medlem af 
Inſtitutet, født 1755 i Maintenon, et langt fra Chartres, 
har beriget den franſte Skueplads med adftillige Characteer⸗ 
ſtykker, ſom have erholdt ſtorſte Bifald. Diſſe Lyftfpil ere 
L'inconstant, L/Optimiste, Les chåteaux en Espagne, Le 
vieux Célihataire, Monsieurde Crac dans son petit Castel, 
les Artistes. Bed Gollins Stykker fan man almindeligt 
dadle, at de ere for lidet comiſte og at hang comiſke Characs 
terer mangle Phyſiognomie. Foruden ovenanforte ſtrev han 
endnu adffillige Lyſtſpil og et allegoriſt Digt to Gange 
Melpomene et Thalie og flere verfificerte Stykker, ſem han 
deels fordeſte i Inſtitutet, deels indrakkede i adſtillige Tids— 
—— Man finder i hans Varker Natur og Lethed, og et 

nftrøg af en mild, ſentimental Øhilofophie, der næften ſtedſe 
— en elegiſt Characteer. Collin døbe i Paris 1806. 

Hans famtlige Værter ere udkomne i 4 Bind, 

Colliſion, kaldes i Moral og Naturret en Strid 
mellem Handlinger, hvorved den ene gandfke eller tildeels fors 
hindres ved den anden. Love kunne bomme i Gollifion med 
Love, Pligter med Pligter og Pligter med Rettigheder, Da 
ikke begge kunne iagttages under flige Omftændigheder, maa 
en Undtagelfe tilftaaegs. Regelen herved er: den heiere Lov 
maa gaae foran den lavere, den oprindelige for den afledede, 
hen væfentlige for den tilfældige. Ved Collifion i Pligterne 
maa den tilfældige og hypothetiſt-nodvendige vige for den 
ubetvinget-nedvendige, ben objective for den fubjective, den 
minbre for den ftørre. J Henfeente til Rettigheder gaaer 
ben Enes pofitive Ret for den andens negative, den ældre for 
* nyere; er Begges Ret lige, maa Enhver give noget 
efter. 
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Colmar, fordum Hovedſtaden i Øvre, Elfag, nu i det 
franſke Overrhins Departement, ligger iſen frugtbar Egn ved 
udftillige fmaae Floder, ſom Thun, Laud) og Fedt, af hvilke 
den fidffe driver Mallerne i Staben og danner Bæfte i Ga— 
derne. Fordum havde Staben 18,0000, nu mellem 13 og 
14,000 Indb., hvoraf be fleſte ere catholſte. Cotmar har 
Klæde, Sirts-, Bomuldstøiz, Strømve- ac. Manufacturer 
og handler iſer med Tobak og Viin. Den berømte, 1773 af 
Pfeffel anlagde, Militairſkole, blevuphædnet ved Revolutionen, 
faavelfom Stadens Gymnafium, der forfi forvandledes til en 
Centralſkole, men 1813 til en Sekundarſkole. Staden var 
een af te 10 Rigsftæder, ſom ſtode under Landfogderiet 
Hagenau, indtil den 1673 kom under Frankerig. 

Colombo (Chriſtoforo) Columbus eller Colon, 
den nye Verdens Øpdager, var ifølge de trocværbigfte Ef— 
terretninger født i Caguretto i bet Genuefiffe 1447. Haus 
Fader, fom var Soemand, gav ham en omhyggelig Opdra⸗ 
gelfe og tog ham alerede t hans 14de Aar med paa Reifer i 
det middellandſke Hav. I Aaret 1464 var han paa Island 
og ſiden Eryvfede han igjen i det middellandſte Hav med et 
Skib, fom Cen af hans Slægtninge havde udruftet mod Tyr— 
for og Venetianer. I en hibſig Fegtning kom der Ild i 
Skibet, Ynglingen ſtyrtede fig modig i Søen og nagede efter 
ſtor Auſtrengelſe Land ved Svemmen. Portugal tiltrak fig 
paa denne Tid Europas Opmærffomhed ved fine Foretagen— 
der til Sees. Columbus gif til Liffabon, hvor fan fandt 
Slegtninge og Landsmænd, Han ægtede her en Datter af 
Barkholomeo Pereſtrello, en fortjent Soemand, der havde 

"Taget Deel i Maderas Opdagelfe, beſad udbredte Kundſtaber 
og tillige fortreffelige Korter og Juſtrumenter. Diſſe benyt— 
tede Columbus og overbeviſtes fnart cm, ved aft betragte Kor⸗ 
tet over vor Halvkugle, at, der ogſaa maatte gives Land paa 
den anden Halvkugle, Dette Land, mente han, maatte høre 
til Aſien og hænge ſammen med det endnn fun lidet bes 
kjendte Indien. Medens Portuaiferne føgte Beien dertil om— 
Fring Afrika fyntes det fom afgjort at man langt lettere og 
fnarere maatte komme dertil ved at feile imod Veſten. Til 
at udføre ſine driftige Planer behøvede han Underftøttelfe, 
Tom fun en Regjering kunde give ham. Han androg Sagen 
forgjeves i Genua; ligefaa frugteslsſe vare hans Beftræbel- 
fer hos Kong Johan den 2den af Portugal, Ci trættet ved 
denne SKrænkelfe at fee fig afviiſt ſom en Projectmager, 
vendte han fig felv til det ſpanſte Hof, medens hans Bros 
der Bartholomeo begav fig til Frankerig og Englands 
Denne havde bet Uheld at blive fangen ef Søerøvere, Co— 
lumbus forelagde imidlertid Ferdinand den catholſke og 
Iſabella fin Plan, ſom førft efter gientagen Foreſtilling be— 
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fluttede af underfføtfe ham. Han erholdt nu 3 ſmage Ski— 
be, bemandede med 120 Mand, dog maatte fan felv bidrage 
noget til Udruſtaingen. Man tildeelte ham en Storadmis 
rulg Værdighed og udnævnte ham til Statholder i be Lande, 
der kunde opdages, og denne fidfte Bærdighed ſtulde være ar> 
velig i hans Familie. Dette boftemteg tet højtideligt Fer» 
drag faavelfom og hang Andeel i de Fordele, Toget med» 
førte. Han beſteeg nu det ſtorſte af fine tre Sktibe, fom haa 
kaldte Maria og affeilede fra Palos i Andeluſien den Zdie 
Aug. 1492. ” Cfterat have forfynet fig med friſt Vand paa de 
canariſte Der, ftyrete han mod Sydveſt i det uhyre, hidtil 
ubefarne atlantiſfe Hav. I Begyndelfen vare alle ved gott 
Mod; men, da man var filet ar Dage famme Cours uden 
at fee andet end Himmel og Vand begyndte Modløshed og 
utilfredshed at indſnige fig blandt Mandfgabet, ſom fnart 
tidbrød i en lydelig Murren. Skibsfolkene troede man gif 
den viſſe Uadergang imøde; de fagde man burde tvinge Xnz 
føreren med Magt til af vende tilbage, ja de meeſt Forvovne 
raadede endog at kaſte ham over Bord. Medens Columbus 
behøvede al fin Xandsnærværelfe for aft opmuntre te Modloſe 
og holde Oprorerne i Skranker, vifte fig Phoenomener, der 
endog fatte ham i Forbauſelſe. Magnetnaalen afveeg pludſe— 
lig en heel Grad fra Nordpolen og fyntes at vakle uſikker; 
derpaa faae mani Havet ligefom beporet med Græs, hvoraf 
man frygtede for Banker og ſtjulte Klipper. Derimod vifte 
fig og fom Forbud for et nærliggende Land, Skarer af 
Fugle, efter hvis Flugt Columbus rettede fit Løb. Man 
fortſatte Reifen entnu nogle Dage, men endelig blev Utils 
fredsheden faa almindelig, at Columbus maatte love at 
vende tilbage, hvis man ei inden tre Dage faae Land, Faſt 
overbebiiſt om af man ef kunde være langt fra Land, lovede 
han ben en Belgnning, ſom førft faae det, Efterat Columbo 
felv den Tzte Oct. om Aftenen havde viift nogle Fortrolige 
det af ham feete Land, lød fra Maſtkurven af det feranfei- 
lende Skib ved Midnatstid bet bekreftende Udraab: Land l 

Land! — Guanahani heed den Øe, fom Iaae foran dem og 
ſom Columbus fort derpaa betraadde med en Fane i den ene 
Haand og et blottet Sværd i den anden. De forbaufede 

Sridbyggere forfamlede fig omfring ham, og hané Soldater 
kaſtede fig for hans Fødder, takkede Gud for deres Redning 
sg hilſede Columbus ſom deres Admiral og Bicebonge, 
Columbus plantede fin Fane, tog Landet i Befiddelfe i Kon- 
gen, fin Herres Mavn, og kaldte det til Erindring om fine 
udftandne Farer St. Salvador. Paa Indbyggernes Ekfter⸗ 
retning af der mod Syd lage et rigt Guldland, rettede Cos 
lumbus fit Løb derhen, opdagede Cuba og Hifpaniola, men 
beſluttede, da eet af hans Skibe var ſtrandet og det andet 

feildt fra ham, at vende tilbage fil;Spanien, for af bringe 
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Kongen Efterretning om udfoldet af hans Foretagender. 
Efterat have brugt Tømmeret af det ſtrandede Skib til. at 
lade opføre et Zræ: Fort og deri efterladt en Befætning af 
30 Frivillige tiltraabde han Tilbagereiſen i Januar 1493 
og forenede fig mod Forventning næfte Dag med vet Skib— 
han troede tabt, Én ffrælfelig Storm overfaldt derpaa 
begge Skibe. Af Frygt for at hans Opdagelſe fulde blive 
uden Nytte, hvis han forgik, optegnede han den paa en Per—⸗ 
gamentsrolle, gjemte denne vel I et Fad og kaſtede ſamme 
i Haver, i det Haab at Bølgerne et eller antet Sted vilde 
kaſte det i Land. Neppe var han færdig med dette Arbeid 
før Stormen lagde fig; den 16de Marts 1793 løb han under 
Folkets Jubel, Canønerneg Torden og Klokkernes Lyd ind & 
Havnen Palos. Han ilede ſtrar til Barcelona, hvor Ferdis 
nand og Iſabella dengang holdt Hof; drog høitidelig derind 
og førte de nyeopdagede Landes Produkter I et Slags Tri—⸗ 
umph for fig og blev modtagen af Monarkerne paa deres 
Throne. Der blev fat ham en Stol ved Siden af Thronen, 
hvor han ſiddende gav fine Beretninger, ſom opvakte Bifald 
og Beundring, Efterat han dar ophoiet til Grand af Spa— 
nien og oveysſt med alle Tegn paa kongelig Naade, lød 
Columbus vd den Tale Septør, 1493 med 17 Skibe og 1500 
Mand fro Gabir, naaede efter tyve Dages Reiſe Caraiberne 
og ankom den 22de Novbr. igjen til Hifpentøla, Da han 
til fin Kummer fandt den tilbageladte Colonie tilintetgjort, 
tænfre han paa et varigere Anlæg og lod derfor opbygge en 
befceſtet Stad, ſom han til fin Dronnings Ære kaldte Jfas 
bella pg til ſammes Geuvernete fatte han fin Broder Diego, 
Han [vd ſtrax ud paa nye Opdagelſer,  beføgte paa én fem⸗ 
maanedlig Reife Jamaica, og fandt fig, da han ſyg vendte 
tilbage, paa det dehageligſte overraſtet ved at forefinde fin 
Broder Bartholomæus, . fom dar fluppen ud af fit Fangenſtab 
og nu bragte Goldnien Levnetsmidter og. andre Møddendigs 
heder. Men imidlertid var der blandt Columbus's Ledſa— 
gere udbrudt almindelig Utilfredshed. Tre havde fulgt ham 
i den daarlige Mening, at de i den nye Verden uden Moie 
Mulde fanle Rigdomme og de fandt i dets Sted Moie og 
Befdærligheder, De hednede fig ved at forebringe Hoffet 
ufordeelagtige Efterretninger om Landet og deres Anfører. 
Columbus troede bedft at kunne gjendrive fine Fiender, naor 
han forelagde fine Beherſtere hetydelige Skatte og lod derfor 
indſamle, ci uden voltſomme Forholdsregler, alt tet Guld, han 
kunde faae. Aguadd, en perſonlig Fiende af Columbus, ankom 
fom Commiffær for at underſoge Klagerne. Vicekongen, ſom 
anſage deg under fin Verdighed, åt møde for Retten i et Land, 
hvor han udøvede den heieſte Magt, udnævnte ftrar fin 
roder Bartholomæus fil Statholder i fit Sted og gif er 
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2ode Marts 1495" med 225 Spunier og -30 Indfodte under 
Seil til Europay "hvor hans Nærværelfe og de medbragte 
Skatte gjendrøve "hans Fieyders Klager, Desuagtet vidfte 
diſſe et heelt ar at hindre Afſendelſen af Nedvendigheder 
for Colomen, faa Columbus ferſt den 4de Juli 1498 kunde 
tiltrede fin tredie Reiſe med for Skibe. Man havde tømt 
Fængflerne for af künne bemande diſſe Skibe, en Forholds— 
regel, Columbus felv ubetenkſomt havde foreſlaget og ſom 
af hans Fiender var ubfsrt med Begjerlighed. Tre af fine 
Skibe fendte han den korteſte Wei til Hiſpaniola, men med 
de tre øvrige gif han i veſtlig Retning paa nye Opdagelſer. 
Han fandt adffilige Øer, blandt andre Trinidad, og naaede 
paa denne Meife Amerikas fafte Land. Han underſegte iſcer 
Kyſten af Paria og Eumana, og vendte, efterat have overs 
beviift fig. om af det var faſt Land, tilbage til Hiſpauiola, 
hvor han anfom den zote Auguſt. Her var Colonfen Iſa— 
bella, ifølge hans Ordre flyttet til en ny: opbygt Siab, 
fom han gav PVavnet St, Domingo. Men han fandt denne 
Colonie i en flig Gjæring at pan nodſagedes til Forholds— 
regler, fom hans Hjerte ef kunde billige. Efterat han havde 
gjenoprettet Roligheden, idet mindſte tilfyneladende, fordeelte 
han Loͤndeiendommene og Indbyggerne, ſom gandſte Tom i 
deres ofte udillige Beherſkeres Boid Dette er den egentlige 
Kilde til det i Veftindien herſkende Sraverie, ſom fiden 
everførtes paa Negerne. Imidlertid vare Columbus's Fien— 
der ei ledige og beſtormede Spaniens Beherſkere med Forge 
ftillinger om Misbrugen af Columbus's Magt; de yttrede 
tillige at han tragtete efter at gjøre-fig uafhængig. Jſa— 
bela gav endelig efter for fin Gemal og Franceſco Bovas 
Dilla bled) fendt med ſtor Fuldmagt til Siſpantola, for at 
Éræve Vicekongen til Reguſktab. Han var ci ſaaſnart ankom⸗ 
men, før han lod Columbus kalde til fig og ſtrax, uden 
videre Underſogelſe lægge i Lenker. Samme Stjebne havde 
ogſaa hang Brødre. De bleve” alle tre med en Protocol 
øver hans meeſt forbitrede Fienders Udfagn, ſendte til Spa— 
nien. Denne dybe Haan taalte ban med rolig Berdighed, 
eg ſtrev, faafnart han ten 280e Movor. 1500 var indløben i 
Cadix et Brev fil Kongen og Dronningen, hvort fan meldte 
dem fin Ankomſt og de Kvænkelfer, Han Havde maattet 
taale. Et naadigt Svar kaldte ham til Hoffet, hvor 
Monarkerne mottoge ham med den fædvanlige Udmeerkelſe. 
Han forfvaride fig i en ligefrem Tale, blev friefunden for al 
Anke og igjen indſat ff fine Verdigheder. Ferdinand vibi— 
gede endog i, Bevadillas ſtrax beſluttede Uffættelfe, ſom 
ſtulde være det forſte Skridt til den Abmiralen lovede Fyl⸗ 
deſtgorelſe. Siden forandrede imidlertid fnart dette Sin— 
deldug. Man talede om nye og ſtore Ruſtninger, oa fendte, 
da be fordrede Tid, Nicolao de Ovando y Lares ſom Stat— 

id 
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" holder til Hiſpaniola. Columbus, ſom merkede, hvad Andeel 
hans Fiender havde i diſſe Forholdsregler, befværede fig høit 

og fordrede Opfyldelſen af de højtideligt givne Løfter, indtil 
"han efter to Kars frugtesløfe Venten overbebiſte fig om, 
at man havde Defluttet ei af tilfredeftille hans retmæesſige 
Fordringer. Dog beroligede hans ædle Sinb fig fnart here 

over, J den Overbeviisning at det fåfte Land, Han havde 
| feet, var Aſien, tvivlede han ei. om, igjennem Havbugten ved 

Darien, hvor han formodede et Etræde, at finde Veien til 
Indien, hvorfra alerede dengang den førfte rigtladte por— 

tugiſiſſe Flaade var kommen tilbage omkring Afrika. — 
"sted fire maadelige Sfibe, ſom Hoffet havne udruſtet til 
| bette Foretagende, gif Columbus den aben Marts 1502 med 

fin Broder Bartholomæus og fin Son Fernando ombord i 
| Gabir, kom mod fin førfte Henfigt den 25de Juni til Højden 

af St. Domingo, hvor han forgjeves bad om Tilladelfe at 
løbe ind i Havnen, deels for at fætlte fine Skibe é 
Stand, deels forsat undgaae en truende Storm. Colums 
bus veddede tog fine Skibe under den paafølgende Orkan, 
medens en mod hans Advarſel afſeilet ſpanſt Flaade af 18 
Skibe aldeleg gif til Grunde, Derpaa fortfatte han fin 
Reiſe fil Darien uden af finde ben formodede Gjennemfartz 
to af hans Skibe ødelagdes af en Orkan, de to andre fans 
trede udenfor Jamaica, hvorhen han med 339 reddede jig 
med fit Mandféab, Her ſattes hans Standhaftighed og Mod 

| paa de haardefte Prøver, Adſtildt fra den hele evrige Ver— 
| Den fyntes enten beftandig Forbiisning eller den viſſe Under— 

gang at maatte blive fam SY Deel. Men heller ikke dennes 
gang forlod hang Mod dg Hans Haab ham, Det lykkedes 

"Ham at ſtaffe fig ef War Canoer af Deboerne og han bevæs 
| gede fo af ſine driftigfte Soefolk at vove fig paa diſſe usle 
Baade fil Hiſpaniola for at give Statholderen Efterretning 
om hans Tilſtand. Maaneder forløb uden af Redning vifte 
figs man troede Foretagendet var mislykket. Fortvivlelſe 
indfandt fig blandt hans Folk, De overoſte ham med For⸗ 
bandelſer, tvuede mere end engang hang Liv, og Nogle 
fEildte fig fra ham og begave fig til en anven Dect af Øen. 

Her forbittrede de bed deres Gruſomheder de Indfodte ſaa— 
ledes at diſſe ophørte at levere Spanierne Lebnets nidler. 

Alles Undergang ſyntes vis. Men Columbus, hvis Mod 
vorte med Faren, fandt ogſag her et Redningsmiddel, Gan 
benyttede fig af en fotal Maaneformorkelſe, fom han i Fors 
veien havde beregnet, truede; Inbyggerne med Gudernes 
Brede, hvis de ct underſtottede Spanierne; undertegnet é 
Maanen maatte bekrefte hang Uvfagn. Ale kom t Skræk; 
man bragte hvad han forlangte, og Øebnerne bade ham Enæs 
[ende at formilde Gudernes Vrede. Derimod kom det nu 
imellem ham og Oprorerne til formelige Fienotligheder— 
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hvori adffillige af diſſe bleve dræbte og bereg Anfører fans 
gen. Efterat denne førgelige Tilſtand havde varet eet Kar, 
bleve de Ulykkelige endelig forlefte, De driftige Udſendte 
havde naaet St. Domingo, men Jatet udrettet hos Stathol» 
deren; det lykkedes dem feld at kjobe et Stib og paa dette 
forlob Columbus med fine overblevne Folk Jamaica den 28de 
Juni 1504. Han begav fig til St. Domingo, dog kun for 
at faae fit Skib fat iftand og ilede tilbage til Spanien. 
Syg naaede han Havnen San Crore, fil her Dronning Sfas 
belles Død at vide, drev forgjeves hos Kongen paa. Opfyls 
delſen af hansgjorte Løfter og døde i Walladolid den 20 Mat 
1506 i ſit gyde Kar, Hang Liig, fom farft blev bifat i Ses 
villa, førtes fiden, ſom han habde forlongt til Et. Do⸗ 
mingo, hvorfra det ſenere er bragt til Cuba. JCartheu— 
ſerkirken i Sevilla oprettedes ham et prægtigt Minde med 
den Indſtrift: 

Zen nye Verden fandt Colon 
For Caftilien og Leom 
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Colonier. Blantt be univerſalhiſtoriſte Begivenhe— 
der have de ftore Opdagelſer af Spanier og Portugiſer og 
det dermed i Forbindelſe ſtagende nyere Colonialveſen en 
høi Nang. Før diſſe Opdagelſer havde Middelalderens Sta⸗ 
ter, nogle genueſiſkte og venetianffe Factorier fraregnede, 
flet figen uenropeiſke Colonier. Verdenshandelen var dens 
gang for Stseſtedelen Landhandel, og kunde ſaaledes et 
bliveſaf ten Vigtighed, den ſiden naaede ſom Søchandel, 
Middelhavet var Forbindelſesmidlet for den ſtore Handel, 
fom fornemmelig var i de italienſte Staters, ifær Venedigs 
og Genuas Hænter, hvilke deelte ben med de catalaniſte Søe= 
ftædber. . pandelen mellem Indien og Aſiens og Europas Fafts 
land, fortes fornemmelig over Ormus og Aden, den perſiſte 
og arabiſte Bugt. Aleppo, Damaſeus og Havnen Barut, 
men ifær Egypten, vare Hovedoplagsftederne for denne 
Handel. — Da den portugifife Nation førf gif ud 
paa Handel, Etibsfart og Opdagelſer, £efantt den fig i fin 

|= Heltealzers Blomſtren. Nationens krigerſte Stemning var 
uddannet i Krigen mod Maurerne, der gav den himt vomans 
tiſte Sving og Smag for eventyrlige foretagender. Saa⸗ 

lebes blev bet den ædle Prinds Henrik Mavigator let at 
" bevæge Portugiferne til Opdagelſesreiſer. Fra 1410, 

da diſſe Foretagender begyndte ved Afrikas Veſtkyſt, til 
Prindſens Dod, udruſtedes flette nye Expeditioner. Ma— 
dera opdagedes 1419, Cap Bojador 1439, det grenne 
Forbjerg omſeiledes 1446, to Aar efter kom man fil te agos 
riſte Øer og 1449 til det atønne Forbjergs Der og Sjerra 

Leona. Ogſaa efter Henriks Død fortſattes Opdagelferne. 
15 opdagedes Congo og 1486 fandt Bartholomeus Diag 
Afrikas Sydſpidſe, ſom han kaldte det ſtormende Forbierg, 
men Kong Johan, ſom anede dets Vigtighed, gav det Navn 

| af det gode Haabs. Vaſco de Gama landede den 2odé 
smat 1498 under Kong Emanuel den ftores Regjering i Ca— 

licut paa Malabarkyſten. Ci uden Kamp, ifær med Maus 
rerne, fom' hidtil havde været i Befiddelfe af den indiſte 
Mellemhandel, lykkedes det Portugiſerne at fætte fig 
faft i Indien, Deres førfte Vicekongers ſjeldne Tapperhed— 

Aa 
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lykkedes det af ſtaffe dem et udbredt Herrebømme i Indien. 
Det var ifær den ftore Almeida af Abrantes f1505 — 
1509) og den endnu frørre Xlfors Albuquerque, 
der udrettede diffe fore Ting. Goa var. fra 1508 Hoved⸗ 
fædet for en portugiſiſte Magt. Dog bleve Vortugiferhe 
ftedfe for foage til af erhovrve fig ſtore Territorialbeſiddelſer, 
fun enkelte Pladſe paa Kyſterne af bet faſte Land og kort 
efter paa Herne beſattes ſom Stapelpladſe for deres Handel, 
Blandt diſſe vare Moſambique, Sofala og Melinda pag 
Afrikas Kyſt, Maffate og Ormus i den perfiffe Havbugt, 
Goa, Diu og Daman paa Malabarkyſten, Negapatam og | 
Meliapur paa Coromandelkyſten ſamt Malacca paa Halve 
gen af. famme Navn, de vigtiafte. Fra 1511 anlagteg Cos 
lonier paa SKrybderøerne og fra 15318 paa Ceylon, hvitken 
ſidſte fnart blev meget betydelig; mindre vigtige bleve be 
paa Gumatra, Gava, Celebes og Borneo. Braſilien, ſom 
alerehe 1500 opdagedes af Cabral, blev førft fenere af Vig⸗ 
tighed. Derimed bleve de fra 1517 med China og fra 1542 
med. Japan aabnede Handelsforbindelſer, en Rigdomskilde 
for Portugiſerne. Hidtil vare Portugiferne i Enebeſiddelſe af 
den hele oftindiffe Handel. For at ingen Stridigheder fulde 
oypftaae med Spanien, havde Pave Sextus 4de ved en Bulle. 
alerede 1481 tilkjendt Portugiferne alle de Opdagelſer, der 
gjordes paa ten anden Side af Bojador. Den ſiden opfomne 
Uenighed om Molukkerne, bilagdes ved et Forlig. 1529, hvori 
Garl zte opgav fine Fordringer paa diſſe Øer for 350,000 
Dukater. Ved Slutningen af det 16de Larhuntred ſank Por— 
tugiſernes alerede læiige vaklende Magt f Indien. Da Philip 
den 2den 1530 bemagtigede fig Portugal, tom ogſaa de oftins 
Golonier under Spaniens Herredomme og de fleſte af dem ei 
længe efter under Hollændernes., En nedrig Kjobmandss 
aand var kommen iſtebet for hiin ophoiede Heltegand, ber 
forhen havde befjelet Portugiſerne. Misbrug og undertryk⸗ 
kelſe ſaavelſom Geiſtlighedens overveiende Magt forøgede 
Ulykken. Spanien forſomte de portugiſiſke Colonier, og Por⸗ 
tugals Magt i Indien faldt ligeſaa hurtigt ſammen ſom ten 
var opkommet. — Portugal havte aldrig drevet ben offinø " 
diſte Handel ved Compagnier, men ved Flaader paa Regjes | 
ringens Regning, fom aarlig i Febr. og Marts gik til Sus 
dien: Vortugiferne lode fig neie med at bringe Vavene til! 
Liſſabon, uden at føre dem videre i Eureopa. Hollanderne 
derimod bragte Indiens Varer til alle Curcpas Lande. — 
Tilſidſt beholdt Portugal af fine Colonier fun litet tilbage! 
undtagen Brafilien: Dette Lande Rigdom paa Guld ovdar 
gedes førft 17696 og dets, Rigdom pan Diamant." 1723. 
Handelen paa Brafilien bled førff under Pombal overarvet 
to priveligerede Compagnier. — Sæften pan ſamme Tid ſom 
Portugal, begyndte ogſaa Spanierne at anlægge Golo— 
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nier. Chriſtoffer Columbus havde opdaget de veſtindiſke 
Ser 1492 og anlagte forſt en Colonie påa St. Domingo, 
der blev, af Bigtighed for Spanien formedelſt Guldgruberne € 
Cibabbjerget. De forføgte derpaa at fætte fig faſt paa Cuba, 
Portorico og Jamaica faaveifom pax bet. fafte Land. Lytter 
lige Ebentyrer grundede Spaniens Hertedomme paa det. fafte 
Land, Fernando Cortes erobrede det mægtige Rige 
Mexico i Nordamerika (1519 — 1521), og Frants 
Pizarro med hans Vaabenbrodre Peru, Quito eg Chili 
(1529 — 1535). Ogſag Terra firma-og Nye: Granada 
faldt i Spaniernes Hænter, De Landes Beſtaffenhed, font 
Spanierne betraadte fom Erobrere, beſtemte ſnart deres 
Coloniers Sharacteer, hvilfen og ſiden i Hovedſagen vetblev. 
De leverede ei flige koſtbare Produkter ſom Oſtindien, efter 
hvilfe man heller ikke føgte; derimod fandt man Guld og 
Solv. Ligeſom altſag Portugiſernes Colonier i Indien fra 
Begyndelſen vare Handelscolonier, blev te fvanffe 
Bjergperkscolonier; førft fiden antoge de tildeels em 
forſtjellig Characteer. Fov af. vedligehorte deres udbredte 
Herredomme i det Indre af bandet, tildeels over Jogerna⸗ 
tioner, ſogte Spanierne ved Misfionærer at bringe bem til 
Chriſtendommen og fil fafte Boliger. … Colonierpeg &runda 
forfatning blev alerede beſtemt under Keiſer Carl den ste 
1532. I Europa ſtod Raadet af Indien og i Amerika Bices 
konger og Seneralcapitainer i Spidſen af Zorvaltningen, 
Der vare i Forſtningen to, fiden fire Vicckonger og 
8 uafhængige Generalcapitaginer. Der opfom Stabder, 
deels for Haudelens Skyld eller fom Militære Poſter, 
førft ved Kyſterne og fiden i det Indre, hvor der fandtes 
Bjergværfer; faaledes opſtode Bera Cruz, Sumana, Porto⸗ 
bello, Garthagena, Balencic, Carracas, ved Kyſten af dét 
ftille Hav Acapulco, Panama, fiben Lima, Conception og 
Buenos» Ynres. Moderlandets kirkelige Indretning overs 
førtes til Calonierne, fun med den Forſtjel at Kicken her 
blev i langt ftørre Uafhængighed af Kongen. Handelen med 
Colonierne holdtes under en faa ſtreng Opfigt fom muligt. 
Den var indffrænfet til em eneſte Havn i Spanien, hvorfra 
aarlig udløbe to Eſtadrer, Galleonerne, omtrent 12 Seilere 
gik til Portobello og en Flaade af 15 ftore Skibe gif til 
Vera Cruz. Fra den Tid Spanien 1564 tog Philippinerne & 
Befiddeife, dreves fra 1572 en. regelmægfig ante! mellem 

Manilla og. Ucapulco ved nogle Sydfeegalleoner; men Han— 
delens ſtore Jadſtrenkelſer bvvirfede, at diffe Øer, fom ifølge 
deres Beliggenhed bunde bringe Spanien fiore Fordele, nt 
un foranledigede Udgifter for Regjeringen; kun religiøs 
Henſyn bevirkede at man ei ſtrax epgav bem, — En ulige 
ftørre politiſt Vigtighed fik det europæijfe Colonialvæfen ved 
Dollænderne eg Englænderne, Det rr forft Dollæns 

a 2 
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derne, fom under Kampen med Spanien øm deres Uafhen⸗ 
gighed, optraadde fom frygtelige Medbeilere af de det 
fpanffe Mag dengang underkaſtede Portugiſer. Alerede i 
lang Tid havde Nederlenderne drevet en udbredt Handel, 
fornemmelig beſorget Mellemhandelen med oſtindiſke Varer 
fra Liſſabon fil det øvrige Europa; og under Krigen lærte 
de at fjende den fpanffe Gøemagts Svaghed. Philip 2dens 
deſpotiſke Forholdsregler tvang dem til hvad de vel ellers ei lets 
telig vare faldne paa at befjæmpe deres Fiender i Oftindien. 
Philip 2den fornyede 1594 de allerede før udftedte Forbud 
mod Hollænterneg Handel pau Liffabon, og en ſtor Mængde 
hollandſke Skibe i Liſſabons Havn bleve tagne. Saaledes 
udelukkede fra al Handel med Indiens Produkter, der hidtil 
havde værét dem faa fordeelagtig, blev dem Intet tilbage 
uden felv at ſoge Veien til Indien. Nogle Forføg ar finde 
en nordlig Gjennemfart mislykkedes. Endelig udruftede et 
Compagnie for langtbortliggende Lande, der var oprettet af 
Endeel Amſterdammer- og Endeel fra Antwerpen udvandrede 
Kjebmænd, fire Skibe, fon den 2den April 1595 gik til 
Skibs under Cornelius Houtmanné og Molee 
naars Unførfel til Oſtindien. Omendſtjont Fordelene af 
denne forſte Utrufining ei vare faa ſtore fom man havde 
ventét, havde man dog lært af Fjende Portügiſernes Svag— 
hed i Indien, og der gjordes nu flere Udrufininger, De for— 
Ææjelige private Selffaber forenedes endelig af Generalftas 
terne til et enefte oſtindiſt Sompagnie, ſom den 20 Marts 
1602 erholdt et Fribrev, Évorved der tilſtodes Compagniet 
udelukkende Handel paa Oftindien og tillige Høihedéret over 
alle de Erobringer, der gjordes. Det Overherredomme, ſom 
Generalſtaterne forbeholdt fig, var lidet meer end det blotte 
Navn. Det hollandſte Colonialſyſtem udviklede fig hurtigt 
i Oſtindien. Deres Beſiddelſer bleve Handelscolonier. 
Herne, fornemmelig de molukkiſte og de ſtore Sundaser 
bleve Sædet for den hollandſte Magt. Dette var Hobedaar— 
fagen til deres Coloniers lange Blomſtren, da de blot beho— 
vede Soemagt for at beffyfte dein. Alerede i Aaret 1618 
beftemte Generalgouverneur Koen, Satavia til Sædet for den | 
hollandſke Regiering i Indien, Lidt efter lidt og uden ſtor 
Moie fordreve de Portugiſerne; hertil kom Handelen paa 
Japan, fom Hollænderne vidfte at forſkaffe fig udelukkende. 
Portugiferne havde nu -blof Goa og Diu tilbage af alle 
deres vigtige Befiddelfer i Indien, J Midten af det 17de 
Aarhundred havde Hollendernes Magt naget fin hølfefte 
Spidſe, fornemmelig efterat de 1653 havde nedſat dem paa det | 
gode Haabs Forbjerå og ber erholdt en herlig Formuur for 
deres oſtindiſte Veſiddelſer. Det hele hollandſte Colonialf: 
væfen i Oſtindien frod under Generglgouverneuren af Bata— 
via, under hvilken igjen ſtode en flor Mængde andre Em—⸗ 
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debsmend. J Europa blev Beſtyrelſen foreftaaet ved et 
Raad af 10 Bewindhebbers, der vare valgte af et ftørre 
Raad af 60 Directorer. Kryderiehandelen, ſom Gompags 
nict ifær holdt over, var en lang Tio en Guldmine for Hol 
land. Det hollandſke Herredømme i Oſtindien blomſtrede 
længe, Det aftog forſt fildigt og lidt efter lidt. Feil ved 
Compagniets Indretning og Misbrug i Forvaltningen 
bidroge vel noget fil dets Aftagen, men udvortes Aarſager 
virkede dog Mægtigere. Her kommer fildeelg Krigene mød 
be indfodte Fyeſter i Betragtning, men endnu mere Concur⸗ 
renſen med andre europæeiſke Magter, fornemmelig Englæns 
derne, ved hvilke Compagniet tabte den indbringende Mel» 
lemhandel i Indien. Den Deel, Holland maatte tage i den 
nordamerifanffe Krig ſtyrtede Compagniet. Dets Gjeld, 
fom i Aaret 1730 fun beløb fig til 12 Mil. Pund, var ders 
ved 1793 ſtegen til 107 Mill. Forgjeves forføgte man ſtore 
Meformer, Revolutionskrigen hindrede deres Udførelfe. Ved 
Glutningen af 1795 blev Comyagniet ophævet og de fleſte af 
Colonierne faldt i Englændernes Hænder, fam nu dog have tils 
bagegivet de flefte, dog have de beholdt Cap, — Den hur—⸗ 
tige Lykke, det oſtindiſte Compagnie gjorde, bevægede ogſaa 
Hollænderne til at oprette et veftindife Compagnie, fom vel 
i Aarene fra 1630 — 1640 gjorde ftore Erobringer i Braz 
filien, men tabte diffe igjen 1642,  Uf mere Varighed bleve 
deres Befiddelfer paa de veftindiffe Øer St. Euſtace, Saba, 
Curaſſao og St. Martin 1632 — 16491, fornemmelig vigtige 
for Snighandelens Skyld; hertil fom 1667 den forhen af 
Portugifer og Englæender befatte Colonie Surinam; ogſaa 
Paramaribo, Eſſequebo og Berbice bleve i Hollæendernes 
Vold. — Tilligemed Hollænderne vare ognEnglænderne 
fremtraadde ſom Colonialfolk; men i Førftningen med langt 
mindre Fordeel. Forſt under Dronaing Eliſabeth begyndte 
Englænderne, ſom dog i flere Aarhundreder havde drevet 
Skibsfart, at befeile -fjerne Have» Efter flere forgjeves Fors 
føg at finde en norvrdoftlig eller nordveſtlig Gjennemfart til 
Indien, vare Englænderne i Caret 1591 feilede forbi det gode 
Haabs Forbjerg til Indien, og alerede nogle Xar efter, den 
31 Decbr. 1600, tildeelte Eliſabeth et Compagnie udelukkende 
Privelegium paa Handelen paa hiin Side Gap og def magel— 
lanſke Stræde. Desuagtet var den oftindiffe Handel en tide 
lang ubetydelig. Englænderne erholdt kun nogle fmaae Fac— 
torier paa det fafte Land af Indien og paa Øerne tillote 
Hollændernes Overmagt dem ei at komme frem. Øen St. 
Helena, fom Englænderne havde befat 1601, udgjorde næften 
deres enefte fafte Punkt i hine Egne. Under Carl 1ftes Mee 
giering forværredes det engelſt-oſtindiſte Compagnies For— 
fatning. Fra Kryderøerne bleve de fortrængte ved Rædfelge 
ſcenen paa Ymbojaa 1623 af Holleenderne og foruden bet 1620 
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anlagde Fort St. George i Madras, eiede de Fun nogle faa 
Factorier paa Malabar: og Coromandelkyſten. Compogniet 
fyntes en Tid, fra 1653 til 1658, gandſte opfeft, indtil 
Cromwell gav det nyt Liv og underſtottede def imod Hollæn- 
derne. Men under Carl den 2den forfaldt det igjen, meeſt 
ved egen Skyld, og en ſtor Deel af Natiogen erklarede fig 
imod bet, Et nyt, af Kronen priviligeret, oſtindiſt Com— 
pagnie dannede fig 1693 og den 1702 paafulgte Forening , 
af begge Gompagnier reddede, fom det ſynes, ben oſtindiſte 
Hanvel fra Undergang. Englendernes Beſiddelſer i Oſtin— 
dien indſtrenkede fig dengang til Madras, Calcutta eg Ben— 
coolen; før i Midten af det 18de Aarhundred opſtod hiint 
uhyre trittiffe Rige i Indien og Eng'ænderneg Dverlægens 
hed. Det mogoliſte Riges Forfold ved indvortes Uroligheder, 
gav Anledning dertil, ba faavel Enalænter ſom Franſtmend 
blandede fig i Fyeſternes og Statholternes Stridigheder, og 
ſtjendt de Franffe en Tid under La Bourdonnaye og Dupleix 
fyntes at have Overhaand, lykkedes det dog Englænterne, 
da diſſe Mænd vare borte, at fane Overmagten i Carnatik 
og ſtedſe udbrede fig mere, fornemmelig i Syvaarskrigen 
under Lawrences og Elives Commando. Elives Seier ved 
Plaſſey, 26 Juni 1757, grundede Englændernes Dverherres 
dømme i Indien. Da ogſaa Subaha af Aud war overvun⸗ 
den, afſtod Tituler-Stormoqulen i Forliget til Allahabad, 
12 Auguſt 1765, Devaniet Bengalen, og Landets Nabob bes 
holdt fun en Stygge af Magt. Dog Foftede det endnu en heftig 
Kamp med Sultanerne af Myſore, Hyder Ali og hang Søn 
Tippo Saheb, Erglændernes dødelige Fiender, før deres 
Herretømme kunde anfees for almindeligt befeſtet. Hyder 
Ali førte to Krige med Englænderne, den førfte fra 1767 
til 1769, ben anden fra 1780 til 1734 med afverlende Lytte, 
medens tillige Maratterne vare dem frygtelige. . Tippo 
Saheb havde endt fin Faders fidfte Krig med Englænderne, 
men alerede 1790 udbrød en nye Krig Gnildt forſtode 
Englænderne af forene be intfødte Fyrſter og Folfeflag med 
fig mod ham og ? Freden fil Seringapatnam den 17 Marts 
1792, tabte Tippo omtrent det Halve af fine Lande, Forz 
bittret herover indlod han fig i Forbindelſer med Frankerig 
øg andre; men Britterne forefom ham og deres uforſonlige 
Fiende faldt den 4te Mai 1798 under "(fn Hovedftats Rui⸗ 
ner. Med him gik hans Rige til Grunde, og nu breve 
Maratterne det engelſte Compagnies enefte farlige Fiender. 
Det brittiſte Diſtrikt i Indien erholdt ſaaledes en Lands 
maſſe, der ſaavel i Størrelfe ſom Befolkning langt overgik 
Moderlendet.  Galcutta blev Hevedſedet for deres Magt; 
de evrige vande deeltes i Statholderſktaberne Madras, Boms 
ban og Bencoolen. Dog vor. Gomvagntetg Fordele og 
Sandenes Lylke gi i noget Forhold til Erobringernes Vigs 
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tighed. Compagniets Betjente i Indien berigede fig, 

"men Compagniet fom i Gjeld. Alerede ved den 1773 
givne Regulation-Act, bleve de hibtil af hinanden uaf— 
hængige Preſidentſtaber underorbnede Præfidentffabet i 
Calcutta, der ophøtedes til et Generalgouvernement og 
Gompagnict blev bragt i politiſt Henſeende i en fvag 
Afhæengighed af Kronen. Dog var Compagniet efter 
den anden Krig med Hyder Ali nær red en Banquerot og 
Pitts oſtindiſte Bill af 4de Xuguft 1784 underkaſtede det i 
politifge og militære Anliggender et eget Board of Controul. 
Kun handelen beholdt Compagniet udelutfende; men, da 
den vigtigſte Green af ſamme, Theehandelen paa China, 
truedes med Undergang veb Snighandelen, lykkedes det Pitt 
ved den ſaakaldte Commutation att, hvorved Paalegget paa 
Thee forvandledes fil en Huusſtat, at redde Compaghiet, da 
Snighandelen nu af fig felv maatte ophøre, — Næften paa 
ſamme Tid ſom Englenderne begyndte at tage Deel i den 
oftintiffe Handel, droge be ogſag til Amerika. Der oprets 
tedes to Compagnier unter Jacob afte 1606, London: og Plys 
mouth : Compagniet, det forſte for den fydlige og det andet 
for den nordlige Halvdeel af Nordamerikas Oſtkyſt, og 
famme Aar anlagdes Jamestown ved Cheſapeak Bay. 
Colonierne i et Land, ſom hverken havde Guld eller andre 
for Handelen fortrinlig vigtige Natur- eller Kunſtprodukter 
maatte naturligviis blive agerdyrkende. Under de indvortes 
Uroligheder i Ængland vandt de amerikanſte Colonier meget 
ved de mange Udvandringer; enkelte Provindſer dannede fig 
egne Forfatninger, ſom vare blandede med mange republi— 
Tanffe Former. Senere fatte Englænderne fig faft paa de 
veftindiffe Øer; Barbados og det Halve af St. Chriſtoph 
toge de i Befiddelfe 1625 og berpaa adſkillige andre ſmage 
Ser. Derpaa fratoges Spanierne Zamaica, men alle diſſe 
SDer bleve førft vigtige efterat de havde indført Sukkerrorets 
Plantning paa dem: Golonierne i Nordamerika hævede fig 
ulige hurtigere end de veſtindiſte, felv efterat Caffeavlen var 
indført og bleven almindelig. 1732 dannede Georgien fig til 
Provinds og var den fidfte af de 13 amerikanſte Provindfer, 
Ogſag New-Foundland blev vigiig for Stokfiſtefangſten, og 
Canada blev aftraadt fil England i Freden til Paris 1763. 
Alerede 1764 begyndte Stridighederne mellem England og 
Nordamerika angagende Spørgsmaalet, om England havde 
Ret til af paalægge Colonierne Skatter, da de ingen Depu—⸗ 
terede havde i Parlamentet, Under mange Debatter vedvas 
rede Striden til Midten af Aaret 1775. Den 19de April 
begyndte Fiendtlighederne, fom ved Frankerigs 6; Spaniens 
Decltagelfe endtes i Freden til Verſailles 1783, hvorved de 
13 Provindfer bleve erkjendte for en usfhængig Stat. Dog 
tilintetgjordes Herved ef Englands Magt og Handelen med 
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den nye Friftat tiltog daglig. Canada og Akadien bleve nu 
af faa meget ftevrre Vigtighed for England. Ogfaa de brit— 
tiſte Øer i Veſtindren yævede fig i ven ſidſte Halbdeel af det 
18de Aarhundred, da Handelstvangen aftog; men det frie 
Mordamerifa gjorde Kjempeſtridtz Provindſernes Antal ſaa— 
velfom Indbyggernes formeredes, og det amerikanſke Flag 
vaier nu paa alle Have. — Senere end Hollændere og Eng? 
lændere fremfraatde de Franſtte ſom Coloniefolk. Det var 
Colbert, ſom gav Franterig Solonier og hvad man paa den 
Tid troede nadſtillelig forbundet dermed, Compagnter. Dog 
lykkedes det fun med Plantningscolonier, eimed Agerdyrk— 
ninzs-eller Handelscolonierne. Colbert kjobte adftillige, 
Private tilherende, Anlæg paa Martinique, Guadeloupe, 
Et. Lucie, Grenada 1664 og ſendte ſamme Lar Colonifter til 
Cayenne; men fremfor alt bleve te af Flibuͤſtiernes Reverſtat 
opkomne Anleg paa St. Domingo vigtige, Det ligeledes 
Mar 1664 oprettede veſtindiſte CLompagnie, gik alerede ro Aar 
efter til Grunde. I Begyndelſen vare Suffer og Bomuld, 
og fra 1728 Gaffee, førft paa SMartinique, de veſtindiſte Co⸗ 
loniers Hovedprodukter. Bed de dem 1717 indrømmede ftørre 
Handelsfetheder og ved Snighandelen med det fpanffe Ame— 
rika bleve de de engelffe fnart pverlægne, Bel tabte de Fran= 
fe nogle af dereg mindre Øer i Freden til Paris 17633; men 
de fik føden nogle af dem tilbage og Sit. Domigo evltattede 
dem desuden fuldkommen Tabet 09 indbragte fiore Summer. 
Negerne have under Revolutionen gjort dem til Herrer af 
denne Øe (fee Domingo). Mindre vigtige vare de franfte 
Beſiddelſer paa det faſte Land af Amerika. Der befad Franz 
ferig fra 1651 Canada og Akadien famt Øen Terre neuve 3; 
men diſſe Golcnier gif langfomt fremad. Akadien tabtes i 
Freden til Utrecht tilligemed Terre neuve og i reden til Pas 
ris miftede Frankerig Canada og Cap Breton ; Louifiana blev 
afftaaet til Spanien 1654 og &C-Yyenne var fun ringe Erſtat— 
ning. Spanien aftraatde vel igjen ſiden Louifiana til Frans 
kerig, fom 1803 overlod det til den nordamerikanſte Friſtat. 
Ci meget ſtorre Held havde de Fronſte i Oſtindien. Xar 1664 
oprettede Colbert ogfaa et oſtindiſt Compagnie. Efter fors 
gieves Forføg at nedfætte fig paa Madagafcar, blev Pondi— 
chery paa Coromandelkyſten anlagt 1670, Hovedfædet for de 
Frunſkes Herredomme i Oſten. Compagniet kom fnart i 
Forfaldz vet blev det 1719 forenet med Misſiſippi-Compag— 
niet, men kunde deguagtet aldrig komme fig, Derfmod 
befatte de Franſke 1720 de to af Hollenderne forladte Ser, 
Isle de France cg Bourbon, der fnart under La Bourdon= 
nayes Beſtyrelſe bleve blomſtrende ved Caffeavlen, medens 
Dupleix fom Generalgouverneur i Vondichery bragte de indiſte 
Colonier i Dokomſt. Fra Xaret 1751 gjorde de franſke Vaa⸗ 
ben befytelige Fremſtridt, men Freden i Paris 1763 frarev 
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bem de gjorte Erobringer og det oftindiffe Compagnie bleg 
endelig opløft 1769... De Engelſkes Overmagt er fiden bleven 
for ftor til at de Franſte fkalde beholde ſynderlig Indflydelſe 

længer, Selv Sen JIsle de France har Frankerig maattet 
afftaae til England. — Danmar havde alerede et oſtindiſk 
Compagnie under Chriſtian 4de 1618, og Tranquebar kjobtes 
af Rajahen i Tanſjaur ved Ove Gjedde; det førfte Com— 
pagnie gik overftyr 1634; et nyt ſtiftedes 1670, ſom havde 
ſamme øtjebne 1729, 1671 hayde de Danſke befat Øen St. 
Thomas i Beſtindien og i den førfte Halvdeel af næffe Aar: 
hundred erholdt de St. Jan og St. Croix, fom de kjobte af 
de Franffe. 1734 oprettedes et veſtindiſt Compagnie, efter 
hvis Ovhævelfe, 1764 den veſtindiſke Handel bled givet frie og 

de danffe Øer tiltoge i Veiftand, For den oſtindiſte Handel 
var ligeledes oprettet et Compagnie 1732; den biev meget 
indbringende og dreves ifær paa China, 1777 aftraadde 
Compagniet fine Beſiddelſer til Kronen. — Under Frederik 
4de anlagde Danmar Colonier paa Grønland, hvortil Præ- 
ſten Egedes Iver for Hedningernes Omvendelſe gav Anledning. 
Hvalfiffes og Gælhundefangften Faffe her en betydelig Quans 
titet Tran. — Ogſaa Sperrig oprettede 1731 et oſtindiſk 
Selſkab, ſtjondt det ingen Beſiddelſer havde i Indien, for af 
fage umiddelbart Deel i Theehandelen med Shina, ſom for— 
des heldigt, 1784 fik Sverrig den lille He Barthelemi i 
Veſtindien af Frankerig. — Ogſaa Oſterrig arbeidede paa 
at fane Golonier; Carl den é„te oprettede 1722 et Handels— 
compagnie i Oftende, men faae fig formedelſt Englands og Hol⸗—⸗ 
Lands heftige Modſtand nødt til at ophæve det 1731, — Rus— 
Land har forſt ide nyere Tider oprettet ef Gompagnie 7787 til 
at drive Jagt og Pelshandel paa de furiliffe og aleutiſte Der 
og paa Nordveſtkyſten af Amerika. — Saaledes var Oftindien 
og Amerika de fornemſte Punkter, hvorhen Curopæernes Co— 
Ionialvæfen dreves, Dog var øgfaa Ufcifa vigtig for Euro— 
pæernes Folonialforfatning, faalænge Slavehandelen varede, 
Selv i Auſtralien har man i nyere Tider feet en engelſt Co— 
lonie opſtage. For Storſtedelen var det Fun enkelte befæftede 
Factorier Colonialfolfene befad og endnu befidde paa Afrikas 

Kyſter. Deres Hovedmaal var Slavehandelen, fom for det 
mefte dreves af enkelte priveligerede Compagnier. Ænglæns 
erne anlagde 1786 en frie Megercelonie i Sjerra Leona; 
lavehandelens Afffaffelfe, form Danmark (1802) og Eng— 

Iands(1806) begyndte med, og ſom man fiden har ſogt at 
gjøre almeengjeldende, maae nødvendig virke pan Colonierne 
i Afrifa, — 1738 anlagde Englænderne den bekjendte Ager— 
dyrknings- og Forbryder⸗-Colonie i Ny: Syd - Wallis paa 
Oſtkyſten af Nys Holland. — Man feer af bet Foranførte 
Vigtigheden af Golonierne for Handelen, hvorfor og de flefte 
af Europas Folk have føgt st kaffe fig nogle, Med Henſyn 
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til Colonierne dannede man en Folleret, der ver bygget paa 
meget illiberale Grundſetninger. Saaledes ſogte &panier og 
Portugiſer at afholde alle Fremmede fra Farten paa de Have, 
hvorved deres Colonier laage og anvendte endog voldſomme 
Midler i dette Piemeed. Dog formaaede de ei at gjøre diſſe 
Gruntfætninger gjeldende for lang Tid, ifær ba Hollænderne og 
Englænderne erFlærede fig imod dem. SMenneppe vare diffe to . 
Nationer komne i Befiddelſe af Coloniehandelen, før de -anz 

| føge, vel ei be ſamme, men næften ligefaa illiberale Grund» 
fætningere Omendſtjondt den Grundfætning i Almindelighed 
var erkjendt, at de indiſke Have et udelukkende tilhørte cen 
Sagt, faa føgte bog be nyere Befiddere ei alene ved pofitive 
Fordrag at ſikkre fig udelakkende enkelte Dele, men og ved 
Voldſomheder midt i Freden at bortkyſe deres Medbeilere 
fra hine Have. Almindelig var den Grundſatning antagen, 
at enhver fremmed europæeiſt Nation var udelukket fra Han—⸗ 
delen med de Andres Colonier. — Colonialhandelen deler fig 
i fre Hnvedbele: Mellemhandelen mellem be forffjelige Lande 
i hine fjerne Cane, Handelen med Europa og Golonierne 
og Handelen med Colonialvarerne i Europa. Mellemhan⸗ 
delen i Oftindien, fom før Portugiſernes Ankomſt var i Ara⸗ 
bernes eller Maurernes Hænder,  føgte Curopæerne fiden 
ganfÉe at tilrive fig; dog beheldt nogle andre Nationer, ifær 
Chinefer og Hinduer en betydelig Deel i ſamme. Ligeſaa 
lidet kunde Handelen med Colonialvarerne i Europa blive ét 
en enkelt Nations Hænder, hvorved den Nation, fon havde 
Varerne fra forſte Haand, naturligviis havde mange Fordele 
for den, ſom ſtulde Ejøbe dem. Med Undtagelfe af Spanier 
og Portugiſer, føgte alle de øvrige Nationer, der eiede Colo⸗ 
nier, af drive Activhandel med diffes Barer. Hver Mation 
brev Handelen paa fine Colonier faalænge der endnu ef fande 
tes nogen overmrægtig Søeftat i Europa, det vil fige til 
Syvaarskrigen. Da blev den engelfge Marine faa mægtig, 
at intet franſk Skib vovede at vife fig paa Soen og drive 
Handel paa be franffe Colonier. Frankerig tog derfor em 
Forholdsregel, ſom fiden blev fulgt af de øvrige mindre mæg- 
tige Colonialſtater deres Krige mod England, nemlig af 
erklære Handelen med deres Colonier frie for alle neutrale 
Grater. Paa denne Maade ſikkrede be deels Colonierne den 
Tilforſel, de et kunde undvære, deels reddede de og Endeel 
af Fordelen, da de Neutrale for Størftedelen drev Handelen 
ſom GCommisfionærer. Da England imidlertid ftedfe har 
vægret fig ved af erkjende den Grundfætning, at frit Skib 
gjør frie Ladning, faa begyndte de Neutrale at kjobe Varerne 
og bringe bem bort fom deres Eiendom. Ænglænderne erklæes 
rede dette Kjob fom ugyldigt, og have i de ſenere Tider havt 
mange Stridigheder med de ovrige Handelsnationer angagende 
hiin Grundſetning. — Def var ei nok, af Colonierne bleve 
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|Hindrebe I al Handel meb Fremmede; man føgte og at holde 
| dem i faa ftor Afhængighed ſom muligt, baade i merkantile 
| og politifÉ Henſigt. Man oprettede derfor Compagnier, ſom 
| almindeligt udelukkende dreve Handel mellem Moderlandet og 
| Kolsuierne. Den nøbvendige Følge af denne Handelsind— 
| AErænfelfe, var Coloniernes mere langſomme Tiivært. Colo— 
| nierne fif ſebvanlig Moderlandets Produkter af en flettere 
Qualitet og til højere Priſer end Zilfældet vilde været ved 

| en frie Concurens; ligeledes fatte Compagnierne vilkaarlige 
Priſer paa Colonialvarerne. Compagnierne felv gik deg 
almintelig tilbage, da, Betjenterne ved Misbrug og Bedra— 
gerier berigede fig felv og bragte Compagniets Finanfer i 

Uorden. — Foruden den Indffrænfelfe, der ſorgarſagebes ved 
| Gompagnier, fandt endnu mange andre Sted; ſaaledes dreves 
| Handelen almindelig fun paa viſſe Havne. med et beftemt 
Antal Skibe og til beftemte Perioder. J de nyere Tider har 

| Golonialhandelen faaet ſtorre Friheder og Compagniernes 
| privilegier ere modificerte ſaaledes, at de, ſom ei ere Deels 
| tagere i dem, dog funne drive Handel paa Golonierne. Og— 
| faa ved Coloniernes Regjering fandt i Almindelighed den 
| Grundfætning Sted, at holde dem i muligſte Afhængighed ; 
| dog fandt i denne Henſeende ſtor Forſtjel Sted. — Efter 
Henſigten og Indretningen kunne Golonierne inddeles i 
Agerdyrknings-, Biergverks-⸗, Plantningss 
og Handelscolonier. De førfte findes fornemmelig i 
| det nordlige Amerika: de Curopæer, ſom nedfætte fig i flige 
Colonier, faae Grundbeſiddelſer og vende fjelden tilbage til 

| Guropa. Efterhaanden blive flige Golonier fremmede for 
Moderlandet og fremvore til en egen Nation, Derfor er og, 
| fom Grfaringen har lært, Beſiddelſen af diſſe Colonier uſikker. 
Neſten i ſamme Forhold ſtaae det andet Slags eller Bjerge 

verkscolonier. Saadanne ere ifær Spaniernes og VPortugis 
| Terneg i Sydamerika. Diſſe blive ogſaa ofte tillige Ager— 
dyrkningscolonier. De danne fig ligeledes efterhaanden til 

en Nation, men langſommere, da Bjergværfernes Arbeidere 
almindeligt ere Slaver; fnareft er det Tilfældet, naar de 

tillige blive agerdyrkende. Det tredie Slags er Plantnings⸗ 
colonierne, hvis Beftemmelfe ev at'avle viſſe Produkter, ſom 
| ære egne foret vift Jordſtrog. Af dette Slags ere Golonierne 
paa de veftindifge Øer. En Nation danner fig ei lettelig 

| Fer. Vel ere Guropæerne Ciere af Plantagerne, men fun i 
| æinge Antal og fjelden hjemme i Colonierne, da det ufunde 

Glima og andre Ubeqvemmeligheder bevæge dem til enten af 
Tade deres Plantager beftyre ved en Forvalter og felv fortære 
Indkomſterne i Europa, eller de dog vende tilbage, efterat 
have famlet fig en betydelig Formue, Arbeidet udføreg for 
det mefte af Megerflaver, der udgjsre Fleertallet af Indbyg— 
gerne, Diſſe Colonier kunne mindg undvære Moderlandets 
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Befſkyttelſe og underſtottelſe. J famme Forhold ſtaage Hams | 
delgcelonierne, hvis Henſigt ev Handelen med Landets Nas 
turprodukter eler Indbyggernes Kunſtprodukter. De ere 
Lidt efter lidt fremvorebe af enkelte Factorier og Stapelpladſe. 
Guropøerne, ſom herſte i diſſe Colonier, ere fjelden Lands 
eiere, men Soldater, Embedsmend og Kjøbmændb. Her 
danner fig heller ikke let nogen Nation, da de herværende 
Européer blot eftertragte Rigdomme og almindelig ved Enden 
af deres Liv vende tilbage til Europa. — Foruden diffe fire | 
Hovedelaſſer Fan mon endnu anfee de Factorier, der ere ane 
lagde paa Afrikas Kyfter for Negerhandelens Skyld. for en 
egen Claſſe; dog ere diſſe ven Glavehanteleng- Aftagelfe 
blevne temmelig ubetydelige, — Compagnierne udgjerde 
ſtore politiſte Corporationer, ber regjerede Colonferne. 
Følgerne af en Regjering, der kun var bunden til de Mens 
nejer, den beherſtede ved den ſtorſt mulige Fordeel, den 
kunde drage af dem, maatte blive høift fordærvelige ; Under> 
trykkelſer, Underſſeb og. Gruſomheder pare uadſtillelige fra 
den. De Misbrug, ſom fandt Sted have i de nyere Tider 
gjort det nødvendigt, at Moderlandets Regjering har taget 
Golonierne under en nøjere Opſigt og indſtrenket Compag⸗ 
nierne til Handelen. Anderledes er Tilfeldet i Agerdyrk— 
nings⸗, Biergverks- og Plantningscolonierne; her beherſter 
man ei blot undertrykte Folk, men for en ſtor Deel Euro⸗ 
pæer, fom Have nedſat fig hev og fom man nødes til at 
behandle med mere SÉaanfel… Sæbdvanlig paatog Moderlans 
bets Regjering fig felp Veſtyrelfen af diffe Colonier, men 
om de og beførgedes af Compagnier toge dog Coloniſterne 
felv nogen Deel i densst adffillige herſter endog en næften 
republikanſt Forfatning. " Den ſamtlige Folkemangde i alle 
Guropæerneg Colonier anſlager man til 70 Mil. — Saale— 
deg er det for nærværende Tid Beſiddelſen af Colonierne, der 
beſtemmer Beſiddelſen af Verdenshandelen og denne har 
igjen ſtor Jndflydelſe paa Cultur og Velſtand. Bed Colo⸗ 
michandelen ere &Curopæerne blevne bekjendte med nye Nøda 
vendigheder og Nydelſer, deres Induſtrie er derved tiltaget, 

dereg Synskreds er udvidet ved Bekjendtſkah med hine fjerne 
Egne, og en viid Mari aabnet for europeéiſt Cultur ogſaa 
paa hiin Side Oceanet. — For Cølonierne, ifær Amerikas 
Gontinentalcolonier er i vore Dage en nye vigtig Periode 
begyndt. Braſilien var indtil 1807 et Biland, fiden den Tid 
er det blevet et Hovedland i def portugififfe Rige, hvis Re— 
gjering nu har fit Sæde i Braſilien. Gaavel i det ſpanſte 
Sydamerika fom i Merico er begyndt en Kamp for Uaf—⸗ 
hængighed, fom endnu vedvarer. 

Colonialvarer, Falder man. de Produkter, der ifær 
ſaaes fra Colonierne i de andre Verdensdele, ſom Kryderie, oſtin⸗ 

* 
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biffe Toier, forſtjellige Sorter Farve⸗ og Møbeltræe, viffe Læger 
midler, Bomuld og fremfor Alt Gaffe, Sukker og Thee; ders 
imod falder man ikke Guld, Sølv og andre Metaller, ligeſaa 
lidet fom Korn Colonialvarer, da diſſe haves i betydelig Mængde 
i Europa. Mange af de evenanførte Colonialprodukter vare 
|før Amerikas Opdagelfe aldeles ubekjendte; nogle af bem vare 
|blot Luxusartikler for de Rigere, da de vare for koſtbare til 
lat blive almindelige; felv nogen Tid efter aft Søeveien til 
|Oftindien og Amerika var opdaget, var Brugen af Colo— 
nialprodukter ſjelden; forſt efterat Hollendere og Eng— 
lendere kom i Beſiddelſe af Eiendomme i Oſt- og Veftins 
dien bleve Mange af de Produkter, der forhen fun havde 
veret Gjenftand for høiere Luxus til næften almindelig Møds 
vendighed for alle Glaffer, ſom Thee, Caffe, Sutter 2c.; og 
herved erholdt Handelen en langt ſtorre Udvidelfe og Vigtig⸗ 
hed end den før Finde have, — Dog-havbe hver af de hands 
lende Coloniefolk forhen viffe Slags Varer, hvormed de 

| breve en betydeligere Hantel end de obrige. Saaledes hands 
lede Spanien og Portugal fornemmelig Med edle Metaller, 
Karve- og Møbeltræe og Lægemidler, England meeſt med 

| alle Slags Toier og Thee; Holland med Kryderie, og Kran: 
|Ferig, faalænge det var i Befiddelfe af St. Domingo "med 
Caffe og Sukker. 

Colonna (Mare. Ant.), en ſtor Feldtherre i fc 
| 16de Xarhundred, der udmærkede fig i de italienſke Krige, 
hifær mod de Franſke. Efter Freden til Noyon 1516 bragte 
Frants 1fte ham paa fin Side og havde ftor Fordeel af 
hans Tjeneſte. Han blev ſtudt 1522 i Befeiringen for Mai— 

| tand. Hans Onfel Profper Colonna havde uden at 
Fjende ham, ladet ftille en Feldtflange imod ham En anden 
|marcus Antonius Colonna, Hertug af Palliand, 
var Stortonnetable af Neapel og Vicekonge af Sicilien og 
| erhvervede megen Hæder i ſpanſt Tjeneſte. Han bivaanede 
ſom Genetallieutenant Slaget ved Lepanto imod Tyrkerne 
1571. Efter hang Tilbagekomſt til Rom holdt Muretus 
"ham en Yeitidelig Lovtate. Han døde i Spanien åen Ifie 
Auguſt 1585. 

Colonia (Vittoria), den betømtefte blandt Ftaliens 
Digterinder var en Datter af Fabrizio Colonna, Storcon— 

netable af Frankerig og blev født 1490 i Marino, et hendes 
Familie tilhørende Lehn. S fit 4de Aar blev hun beftemt 
til Gemalinde for Marſcheſen af Pefcara der var af fomme 

| Alder. Hendes fjeldne Aands og Legems Fortrin, ber vare 
| uddannede ved den omhyggeligfte Opdrage'fe ajorde hende 
| til Gjenftand for olmindelig Beundring, faa mange, ſelp Fyr: 

ſter beilede til den opbhlomſtrende GFjønhed, Wen hun brev 
| fit Bøfte tro og gav Pefcara, der imidlertid havde uddanner 
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fig til een af de fuldfomnefte Mænd, fn Haand i fit 17de 
Aar. De levede i det lykkeligſte Wgteſtab. Dog forftyrres 
deg denne Lykke, da Peſcara blev fangen i Slaget ved aa 
venna 1512 og ophørte gandife ved hans Død i Slaget ved 
Pavia, Bittoria føgte nu Troſt i Cufomhed s3-—%5 fe. 
XUe hendes Digte vare helligede hendes Gemals Minde; 
hun levede 7 Har, deels i Reapolis, deels i Iſchia og be— 
gav fig derpaa i Klofter, forſt i Orvieto, fiden i Viterbo. 
Senere forlod hun Kioſterlivet og nedfatte fig i Rom, hvor 
hun bøde 1547. Hendes Digte give ei de flefte petrarchiſte 
fra ben Tid noget efter. Meeſt Vardie have fjendes Rime 
spirituali, ſom røbe dyb Folelſe og en renſet Fromhed. 
Hendes ſamtlige Digte ere udfomue 1760 i Bergamo. 

Colonnade, en Soilegang, dannet af em dobbelt 
Rokke Søiler; Søilerælte, hvor Seilerne ei danne 
nogen Gang; Soilekreds, Forbindelſe af flere Søiler 
under en fællets Hovetgefims, ” 

Colonne, falder man en fætfluttet, nær ſammenryk⸗ 
fot Afdeling af en Hær, ſom ved Fiendens Narmelſe udvik— 
ler fig. De ſtore Veie, der ere begvemme til Marſcher for 
Troppeafdelinger Falder man Colonneveie. Colon— 
neftilling, falder man ten, ſom ev mere dyb end bred, 

————— kaldes em uhyre Billebftatte, deraf colos⸗ 
falff, hvad ter er kjempemesſigt. Mon anvender dette 
Ord figurligt paa overordentlige og udſedvanlige Perſoner 
og Ting. Man figer om et mægtigt Rige, en Colos af 
Storrelſe og Styrke 2, Eet af Oldtidens beromteſte Kunfts 
værker var Goloffen paa Rhodus, en ftor, huul Metals 
SBilledftøtte af Apollo eller Phoebus, fom Billedhuggeren Chas 
res forfærdigede af 3000 Talenter Erts i 12 Xar; den ſtal 
have været 70 Alen bøt, havde Fingre af en Mands Ster— 
relfe og ſtod fom Fyrfaarn over Indløbet til Hovedſtadens 
Havn, faaiedes at et Skib kunde løbe imellem Benene paa 
den, Efter 56 Aar blev den omſtyrtet ved et Jordſtfelv og 
laane flere hundrede Aar i Ruiner, fordi Oraklet havde for— 
budet dens Øjenoprettelfe, indtil Saracenerne i det 7de Xars 
hundred efter Chriſti Fodſel bortførte Ruinerne paa 900 
Kameler. Det Coloſſale adſtiller fig»fra bet Gigant i— 
fe deri, at dets Beſtemmelſe ei er at det ſtal fee uhyre ud, 
men i en beregnet Fraſtand vife fig i naturlig Storrelſe. 
Det Gigantige derimod vifer fig altid uformeligt og 
uhyre. 

Columella (Luc. Jun, Moder.) født i Spanien, 
levede i Midten af det førfte Aarhundred og ſtrev 12 Bør 
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ger, fom vi enbnu hovede re rustica, fom indeholde alles 
flags Huusholdningsregler, ofte i et rhetorifk Sprog. Here 
til kommer endnu et eget Verk om Zræavlen, Den Iode 
Bog af hans ſtorre Wært indeholder et Læredigt om Haves 
dyrkningen, fom Forføg paa at ſupplere Virgils Være, Han 
foredrager deri Reglerne for. Gartnerkunſten ſimpelt og let, 
men mindre poetiſt end Virgil. 

| Colnvev kaldes to Meridianer paa Himmelkuglen, form 
gjennemſtjere Æquator under en ret Vinkel. Den ene af 
Colurerne gaaer igjennem begge Solhvervspunkterne (de 
Punkter, hvor Solen har fin ftørfte nordlige eller ſydlige 
Bredde) og kaldes Solftitialcoluren. Den anden 
gaaer igjennem begge Jeyndognspunkterne og kaldes Æ quis 
noctial: eller Jeundognscoluren. 

Coluthus, en graſt Digter fra Lycopolis, levede & 
Begyndelſen af det 6te Aarhundred under Keiſer Anaſtaſtus iſte. 
Vi have et Digt af ham over Helenas Bortforelſe; ſom deg 
ei hæver fig over den Tidsalders fordærvede Smaå,, Plas 
nen er fvag og Stilen fold og ſlabende. 

Comes palatinus, en Pfalzgreve 3: Cen af de 
Embedsmend, fom under, den forrige tydffe Rigsforfatning 
af den romerife Keiſer havde Fuldmaat til at creere Docto— 
ver, Licentiater, Motovier og Magifiratsperfoner, krone 
Poeter, legitimere uægte Børn. Oprindeligen vare Pfatz— 
greverne fornemme Pof- og Befgembedsmænd ved Keiſerens 
Hof (Pfalz). Diſſe Pfalzgrever fiÉ tillige Jurisdiction over 
et vit dem anviift Stylke Land, men de gjorde fig ſiden til 
Beſiddere af dette Land. Da diſſe ei mere beſtjeftigede fia 
med Hoftjeneften hos Keiſeren, faa udnævntes Pfalzgrever 
af lavere Rang, hvilke tildeeltes de før nævnte Rettigheder. 
Senere beholdt de af diſſe Rettigheder fun den at creere No⸗ 
farier og legitimere uægte Børn. ) 

Cometer falde vi Stjerner, fom Tun vife fig fil viffe 
Tider, have almindeligt et fvagt Lys, ere ligeſom indhyllede 
i en Taage og have for det mefte en Hale efter fig, ſom altid 
vender fra Solen. Denne Hale gav Anledning til Stjernens 
Mavn, Cometerne følge ei i deres Bevægelfe Dyrefredfen, 
men gaaer i alle Retninger paa Himmelen, fnart hurtigere, 
fnart langfoinmere. Da te É£un vife- fig fra Zid til anden, 
har Obertroen gjort dem til Forbud for ulykkelige Begins 
heder. Aſtronomien giver 08 rigtige Begreber om diffe Him— 
mellegemer, Den vifer, at de høre til vort Soelſyſtem og 
bevæge fig i lange excentriſte Ellinfer omkring Solen. Man 
har allerede beregnet Endeel af 70 Cometers ſande Baner 
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om Solen, hvoraf det er klart at nogle af bem ere ſeete flere 
Gange. Gometerne af 1456, 1531, 1607, 1632 og 1759 ere 
een dg ben ſamme, der gjennemløber fin Bane i 76 Xar og 
vil igjen blive fynlig 1835. Gode Kikkerter vife tit Cometer, 
man ei Fan fee med tet blotte Øie. Diſſe Himmellegemers 
phyſikalſte Beſktaffenhed er os endnu aldeles ubekjendt. Seet 
i Kikkerler, viſer Cometens Hoved fig ſom en tyk Kjerne, der 
har en taaget Atmoſphæere omkring fig; Halen er altid lyſende 
vg faa ynd, of man kan fee Fixſtjerner igjennem den. J 
ældre Tider holdt man dem for blotte Luftſyn; før ved Tycho 
Brahe og Newton hat man fært at fjende bem ſom faſte 
Himmellegemer. Sandſynligt ev det at Cometerne beftaae 
af en Materie, ſom opleſes ved den nære Soles Indflydelſe 
og fordandles til Dunſter, ſom ſiden i længere Fraſtand fra 
Solen igjen falde ned, Den nyere Theorie over diſſe Him— 
mellegemer har givet Anlebning til ten Frygt, ar en Co— 
met Engang kunde komme Jorden for nær og forſtyrre dens 
Løb; men Sejour har beregnet, at Cometen fra 1770 vat 
Jorden ner paa en Aſſtand af 375,000 Mile uden at frem— 
bringe ndgen mærkelig Forandring ved den. 

Cortines (Philip de la Clite de), var født i Flans | 
dern, Hvor hans Familie havde eiet Herſtabet Comines og 
tilbragte fin Ungdom ved. ten bGurgundiffe Hertug Garl ben 
briftiges Hof, hvilket han ſiben forlod og gif i Tjenefe 508 9 ? 
Ludvig den 1Tte. Grunden hertil har han felv altrig angiber, 
men man fan vel uden Betænkning antage at Kongens. Lofter 
og Tilbud har bevæget Comines til denne Forandring. 
Jacques Marchand fortæller i fin Beſtrivelſe ver Flandern 
efter én anfeet Mands Vidnesbyrd, at Comines havde levet . 
meget fortcoligt med den unge Greve af Charolois, af Gre—⸗ 
ven, ſom Indede ham, tog ham med til alle fine Forlyſtelſer, 
eg at Comines Engang ba de kom tilbage fra et Jagtpartie, 
fatte ſig træt ned og dre Fortroligheden eller Mangelen paa 
Agtelſe fan vidt, at han ſagde til fin unge Herre: »Carl, 
frei mig-Sføvlerne af?” Prindſen trak bem virkelig leende 
af, men tog den ene Støvle og flog ham temmelig haardt i 
Hovedet, Herved blev Comines en Spot for det hele bur— 
gundiſke Hof og greb den forſte Leilighed til at forlade det. 
Af fin nye Herre blev Comines Udnævnt til Kammerherre .og 
Senechal af Poitiers og erhvervede fig hans hoieſte Fortro— 
lighed ved de Tjenefter, han ajorde ham. i Krigen og ved for— 
ſt)ellige Underhondlinger, Ligeſaa fortjent gjorde han fig af 
Lutvigs Efterfølger, Carl &de, ſom han ledſagede ved Nea—⸗ 
pels Erobring, men han blev ei altid i Yndeft, Man be— 
ſtyldte ham for af have begunftiget Hertugen af Orleans, 
fiden Ludvig 12te oa forraadet ham Hoffets Hemmeligheder, 
ligeſom han forhen fagde, man havde forraadet Hertugen af 

— 
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Burgundienz Planer til Kongen af Frankerig. Han "blev 
arrefteret, ført fil Loches og indſperret i et Jernbuur. Cf» 
"for to Lars Fengſel, deels iLoches, deels i Paris blev han 
frikjendt for alle” de Forbrydelſer, man havde anklaget ham 

for, Ubegribeligt er bet, åt Hertugen af Orleans, for hvem 
han tådlte olt dette, Intet gjorde for af lerte bang Fangen⸗ 

ab og heller ikke fænfte pag ham, da han var kommet paa 
Thronen“ Comines dode 1500 "pan Slottet Argenton & 
oildu i en Alder af 63 Aar. Naturen ha vde udrufter ham 

med glimrende Landsgaver; ſom ct Bevris Saa hans ſtæerke 
Hukommelle anførev man av han: ofte paa Engang dicterede 
fire Skrivere Breve i be meeſt indviklede Aliggender. Hans 
NMeémoires pour Vhistoire de louis Xl et de Charles VIIL. 
depnis' "1464 jusqu'en 1498 ere eet af de intereſſanteſte Vor— 
fer i Fraͤnkekigs Hiſtorſe og have erhvervet» ham Mcovn. af 
den franfte Tacitus. — Man har fagt, of Comines hoerken 
befidder de gamle Hiſtorikers Ynde eler Orden, men han er 
mere naturlig og mindre gaadefuld end" Tacitus og oprig= 
tigere end Polybius, der er alt for romerſt ſindet Efter 
Montaignes Dom finder man hos ham en naiv Simpelheds 
blide og behagelige, Sprog, forenet med hiin ſtjenne Natura 
lighed, der ér ham egen, Dei Forretninger gtane vordne 
Hiſtoriker fornsier de Leſere, der føge Underholdning og uns 
berviſer de Lærebegierlige, Kun maar hans Veerk ei betragtes 
fom en egentlig Hiſtorie, men fom et Mindeſtrift, der kan 
give en tilkommende Hiſtorieſtriver Stof. HELT. 

Comiſt, er et af de Segreber, i hvis Forklaring har 
herſtet Sen ſtorſte Forſtjellighed. Dat Comiſte er-modfåt det 
Alvorlige og Tragiſte. Alvorligt kalder men det, ſom paa 
en henſigkösmeesſig, et modſigende Maade, fsrer til det fore⸗ 
fatte Maal, Comiſt derimod det, ſom ſteer paa er modſat 
Maade, det vil ſige, hvor de meeſt modſigende og latterlige 
Midler anvendes for at nage Maalet. Det ſom vakker Latter 
er egentlig det Comifke, og Latter vælfes almindelig, fordi 
een forſeiler ſin Henſigt ved, at anvende urigtige eller ubels 
dige Midler, f. Cr, naar Cen vil ſatte fig paa en Stoel og 
Fætter fig paa Gulvet 20. 

Comitater, kaldes de 32 Diſtrikter eller Geſpann⸗ 
ſchaften i Ungern (fee Geſpannſchaft). 

Comitier kaldtes i Almindelighed hos Romerne de 
Folkeforſamlinger i hvilke Statens Anliggender afgjordes 
ved Stemmefleerhed. Alexede under Kongerye fandt de 
Sted; i Republikens Tid ſammenkoldte Conſulerne dem, 
enten begge eller den ene. Gaves ingen Conful, kunde de og 
ſammenkaldes af en Interrex, en Prætor, EN veDictalggj en 

B 
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Folketribun, af Wdiler og Decemvirer eler og, hvorvel Fun 
fjelden og i overordentlige Tilfelde af Pontifer maximus. 
Hovedgjenſtandene, fom bleve afgjorde paa Comitierne, vare de 
høie Ovrighedsembeders Veſattelſe, Antagelſen eller Forka— 
ſtelſen af nye Love, Ophævelfe af de: gamle, Krig og Fred 
og Statsforbrydelſer. Til Valget af de høie Øvrighedss 
perfoner forfamletes Comitierne almindelig paa Marsmar⸗— 
Fen; i andre Zilfælde holdtes de fnart paa Forum, fnart 
paa Gapitolium, men fornemmelig i det egentlige ſaakaldte 
Gomitium. De maatte fun holdes paa viſſe Dage, og diſſe 
kaldtes Comitialdage; der vare aarlig 134 ſaadanne— 
Viſte der fig ugunſtige Forvarsler, bleve de opfatte. Før 
Solens Opgang og efter dens Nedgang maatte Intet fore⸗ 
tages paa Comitierne. Under Keiſerne holdtes vel Comi⸗ 
tierne foret Skins Skyld, men de fiyrede dem fom de vilde. | 
Efter det romerſte Folks Sno&eling i Genturier, Curier og | 
Tribus ſtjelnede man imellem Comitia centuriata, euri= 
ata og tributa; men efter de Øvrighedsperfoner, ſom ſtulde 
velges vare dér comitia consularia, prætoria, ædilitia, 
censoria, pontificia, proconsularia, proprætoria og tri- 

bunitian De vigtigfte vare comitia centuriata, i hvilke 
Folket ſtemte efter 193 Centurier. De bleve derfor ogfaa kaldede 
majora. 17-Dage i Forveien (per trimnundinum) blev Fol⸗ 

ket fammenfaldet til dem ved ef Edict. Paa Dagen felv 
begav den derved préſiderende Magiftrat tilligemed en 
Augur fig uden for Staden, hvor de i et Felt iagttoge Au—⸗ 
fpicierne, fun naar Auguren erklærede Auſpicierne for ufors 
kaſtelige, maatte Comitierne holdes, ellers opfattes de til en 
anden Dag. Comitierne bleve opfatte, naar nøgen under 
dem blev overfalden af Epilepſie (fom derfor og kaldtes 
morbus comitialis) naar en Folketribun udſagde fit veto 
eg af mange andre Grunde. Naar Intet hindrede Comiti— 
erne; kom Folket den beftemte Dag fammen paa Campus 
Martius. Den præftderende Magiſtrat fad paa fin curuliſtke 
Stol og aabnede Forſamlingen ved en Bon, ſom Auguren 
foreſagde ham. Derpaa bekjendtgjordes Gjenftanden, der 
ſkulde afhandles, for Folket, ſom nu deelte fig i fine Tribus 
og Centurier. J ældre Tider opkaldtes førft Equites, ders 
næjt Centurierne af førfte Clasſe 2c. til Stemmegivning, fiten fr 
kaſtedes Lod derom; den Centuries Mening, ſom førft ſtemte 
fulgte almindeligt de øvrige. I Begyndelfen gav hver Centutie M 
fit votnm mundtligt, fiden paa fmaae Tavler. Hvad Fleerhe⸗ 
den i hver Centyrie befluttede, hlev af Herolden udraabt! 
fom denne Centuries Borum, J TydjÉland kaldtes Rigsda— 
gene Comitier og hvad dertil havde Henſyn comitialt. 

Comusa (,) Falber man en af de mindſte Afdelings⸗ 
tegn (Interpunctionstegn) i Stilen. Det fættes for at til: 
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|£ienbegive et lille Ophold i Læsningen, dog ei ſaaledes at 
len” fuld Mening ev ude. Comma er ligeledes et udtryt i 
Muſiken og betyder to ſmage Intervaller. 

Comanderie, Comenthurie kaldtes ved forPijellige 
Ridderordener et viſt Diftritt, hvorover Een of Ovdengrid» 
terne bar fat og deels beregnede, deels brugte Indkomſterne. 
(En ſaaban Ridder kaldtes Comenthur eler Comthur. Var 
(hang Gomanderie vidtløftig, blev der givet ham en Huus⸗ 
ſcommenthur til Medbjelper. Opfyngmanden cover Co— 

enderne i en heel Provinds kaldtes Landcommenth ur. * 

| Cemmentar, egentlig en Bog, hvori man for at 
komme Hufommelfen fil Lielp-har kortelig noteret 'Cet og, 
Mndet, bernæft en Forklaring, Udlæggelfe af noget ; commens 
tere er derfor efter ver Syrogbrug at ledfage ét Vært med 
Bemerkninger, Oplysninger ca Forklaringer 20, 

Commiteé, et udvalg, udſkud;z de filen vis Under⸗ 
føgetfe valgte Perfoner, -ifær ved det engelffe Parlament, 
(En ſaadan Comiteé meddeles alle i faa Hen ſeende nodven⸗ 
dige Forklaringer og Actſtykker, hvorpaa den giver en Be— 
etning til Parlamentet, ſom felder Dom i Sagen Under 

[ben franfe Revolution efterlignede man denne engelſke Ind— 
retning, og under Conventet overdrog man endog enkelte 
Fomiteer Rigets, Forvaltning i forffjelige Adminiſtrations— 
grine. Den hølefte Direction havde Comité du salut puhlic 
KVafærdecommisftonen) de sureté générale (Sikkerhebs C. 
log de guerre i for Krigsoperationerne). Den hele Beſtyrelſe 
[bar en Tid deelt i 24 flige Commiteer. 

Commodore, kaldes hos Englænderne en Søeofficeer, 
ſom uden at være Admiral rog commanderer en Eſtadre og 
ft ſtager under en anden Officeers Befaling, ; £ 

Commodus Antoninus (C. Blius fur) 
ødt 161 efter Ehr., bar en &Gøn af Marcué Aurelius og 
Unna Fauſtina, en Datter af Antoninus Pius.  Uicrede tid= 
ligt gav han Beviſer pua fin grufomme og vellyftige Charac— 
feer, Com Dreng paa tolv War befalede han, da Bandet, 
hvori han badede fig var for varmt, at Opvorteren 
berved ſtulde Faffes paa Ilden. Hans Fader, ſom formo— 
dentlig haabede at forbetre ham ved Blidhed og fif Exem— 
pel, i ham tage Deel i Regjeringen. Han meddeelte ham 
Tribunmagten og i hang 16de Aar Gonfulværtigheden. - Kort 
derpaa erholdt han Titelen Yuguftus og Fædrenclandets 
Fader. Derpaa formælede Faderen ham. med Grifpina, en 
Datter af Bruttius Preſeus. Alle Marc. —— Beftræs 2 Bb 2 
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belfer. bleve imidlertid forgjeves, og, da Gommohus ved bang 
Død beſteeg Thronen, vifte. han. fig ſom et Uhyre, der over— 
gik Caligula, Domitian og Nerd. Myrden ſyntes at være | 
hans; Yndlingsforretningz for at. fornaie fig, huggede han 
Menneſker, ſom han modte, ned, ſtak Dinene ud pod bem 
eler læmlæftede bem, paa anden Magde. Hau var begavet 
med en overordentlig Styrke og bifte fig ofte for at efter= 
ligne Herkules, iført en Lobehud ég bevæbnet med en Kolle. 
or at tilfredsſtille fine love Vellyſter, havde han ei nof i 
søe Medhuſtruer og ligefaa mange Drenge foruden Roms 
gemeneſte SFjøgér, hån drev endog Blodfkam med fine egne 
Soſtre, og dræbte Cen af dem, Lucilla, fordi, hun modſatte 
fig ham og havde opſpundet en Gammenfværgelfe imod hann | 
For at fylde det ved hans Odſelhed udtomte Skatkammer, 
paalagde han Folket ufædvanlige Afgifter, ſolgte Stathol⸗ 
derſkaber og Embeder til den Hoiſtbodende og eftergad Fora 
brydere deres fortjente Straf for Penge. For af give Pro— 
ver paa fin Styrke og. Duelighed i, at. fegte, fornedrede han 
fig til at træde frem paa de offentlige Amphitheatre. Gan 
al faaledes have fjæmpet og fejret 735 Gange, — Strag 
efter fin Thronbeſtigelſe fluttede han en danærende Fred med 
Quaderne og andre tyeſke Folk. J Brittanien tilfægtede 
hans tapre Feldtherre Ulpius Marcellus fig betybelige For> 
dele over. Caledonierne, hvorfor Commodus antog Titelen 
Imperator og Brittanicus. Regjesingsforretningerne havde 
har i Begyndelſen overladt fin Frigivne Anterius. Denne 
blev myrdet af Anferexen for. Livvagten, da man beføvlite 
ham for at "have forføre Keiſeren, hvorpaa Gommotug, 
ſom blodigt hevnede fin. Yndlings Død, fatte en ånden: Frigi⸗s 
ven, Cleander, ter beſad hans hele Yndeſt, vid Statstorets 
Men, da atffilige Ulykker traf Staden, en Ildebrand forfæz 
rede en Deel og en Hungersned bragte Folket til Fortvlblelſe, 
udbrød et Oprør, og Keiſeren ſage fig nødt tilat lade hes 
reite fin Minifter, fom man anflagede fort Ophavsmand 
til diffe Ulykker. Endelig flog bane egen Time. Han havre 
foreſat fig; paa ten førfie Dag af fit 8sde Confulat ar fremz 
træde fom Conſul og Foater paa Eengang og derfor Tate bensk 
rette de alerete valgte Caonfuler Da hans Venner fraraadede 
ham dette Skridt, blev han ſom raſende og vilde lade mang | 
af dem henrette. Blavet hvorpaa han havde tegnet deres 
Navne, blev tilfældigt fundet og bragt til eet af hang Frust 
entimmer Marcia, der med Forundring fandt fit Maun der | 
paa: Hun underrettede derpaa de obrige om Kuren da fam | 
menfvor fig med dem imod Keifyreng Liv. Man bibragtel 
ham Gift og, ta denne ef virkede hurtigt nok [od man ham 
qvæle af Fægferen Narciſſus Paa Cfrerrerninsen om honsi 
Ded, fom man foreqav ac væte Folgerne af Slag, . erklærede 
Senatet sam for Statens Fiende, lod hang Billedſtotte ſon— 
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|berflaae og hans Ravpn ubflette, af alle øffentlige Mindes— 
merker. Han Havde levet 31 og regjeret 125 War, da han 
| vade 214 ef, Chr. Rom fyldte ham fine ſtjonneſte Bade 
(Thermæ Antonimianæ. Han »indreftede foruden den ægyps 
tiſte Flaabe til Stadens Forſynelſe ogfag en afrikanft. 

Co in o edie, fre Skueſpil. 

Compagnie, er i Krigsſproget en Afdeling af 100 
fil 150 Infanterifter, ſom ſtage under en Capitain, en Pres 
mier⸗ og to Sefundlieutenanter, Fire Compagnier udgjere 
'en Batallion, undertiden øgfaa flere. Capitainen ved et 
Compagnie ev enten virfelig Chef for det eller han har fun 
til af Capitain (Stabsofficeer). 

Campvarativ, kaldes i Grammatiken det andet Sam— 
enligningsleed f. Er. Ordet ſtor heder i ben anden Grad 

ſſtorre. fer eve fo Sjenftanve ſammenlignede. 

Comperſer eller Statiſter, kaldes de ſtumme Pere 
(oner i et Skueſpil. Uagtet deres Molle er er betydelig, bør 
[bog førges foratdeeigjøre en Virkning, der er uovereensſtem— 
[mende mid Stykket. Deres Opførfel bør faa meget muligt 
pære foreſtrevet, faa Intet overiades Tilfældet, 

Compas eller Bouſſole, et Inſtrument, der har 
havt den fførfte Indflydelfe paa den menneſtelige Guléur. 
Ved ſammes Hjelp fan man beſeile Sceanet, medens de 
(Gamle, fom brugte Stjernerne til Veivifere, ei turde fjerne 
fig fra. Kyfterne. Compaſſets Opfinder fan man et med 
Vished angive. Nogle falde ham Flavio Gjoia, Andre 
PGiri fra Amalfi i Neapel i Begyndelfen af vet 14de 
Parhundred. Englenderne fylder man Soecompaſſets 
[vævende Stilling og Hollenderne Vindſtrögenes begqvemme 
Mavne paa Compasfladen. De forſte Migftonærver fraf ale— 
kede Magnetnaalen ved deres Ankomſt fil China, Det væ 
ſentlige Stykke ved Compaffet er Magnetnaglen. Denne 
r en trekantet Staalftift af vilkaarlig Leugbe, 72 Tomme 
hred og så Tomme tyk. Dens Kanter ere faaledes afſtum— 
Pode, at begge Ender lobe ud i en ſtump Vinkel. JMidten— 
jennemborer man Naalen og fætter til Aabningens Om, 
Jreds en huul over Naalens Flade fremragende Sylinder, 
Jom oventil ender i en udhulet velpoleret Agat. Naalen 
Jettes derpaa ind imellem to runde Papſtykker, ſom udgjøre 
hen. faa kaldte Vindroſe. Derpaa tegnes en Stjerne af 32 
IStraaler, hois Spidfe angive Vindene. Naalens Nordpol 
Maae noie fremme overeens med Punktet Norden. Roſens 
Itand deles i 360 Dele, Naalen fættes med fir Stift og 
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øvrige Apparat, i. ef rundt Kobber Futteral, fom ved Hjelp 
af to derved befæftede Tapper bevæger fig frit i en Ming, 
fom omgiver det. Ringen har i en Fraſtand af 909 fra 
der Sted, hvor ten er befæffet til Kasſen, to andre Tapper, 
bed hvilke den bevæger fig frif i en ſtor Øalvcirfel, Naar 
Koſſen dreier fig, dreier Vindroſen ſig et med fordi den er 
befæftet til Naglen og denne bliver ubevægelig formedelſt fin 
Polaritet (beftandige Retning imod Nordpolen.) At den 
hœnger i en ſpevende Ring bevirker, at den ſtebſe holder fig 
iĩ horiſontal Stilling, hvormeget og Skibet bevæger fig. 
Oventil forſynes Compasfutteralet med em Glasſtive. Den 
rigtige Brug af Compoſſet udfordrer mange Kundftaber, ifær 
made der tagcs Henlyn til Magnetnaalens Afvigelſe. — 
Navnet Bouſſole er af hollandſt Oprindelſe og betyder en 
lile Kaſſe. Sasledes falder man ifær ten i den practiffe 
— brugelige med en Diopterlinial forſynet Magnet 
Kaſſe. 

Compoſition, kalder man i Muſiken den Kunſt at 
frembringe nye Toneſtykker ved Hjelp af Reglerne for Mes 
lobie og Harmonie og oplive dem med Folelſe og Charac⸗ 
feer, Til at componere godt udfordres Kundſkab om Alt 
hvad der Hører til Muſikens Theorie, en rigtig Smag og 
fyrig Indbildningskraft. 

Compreſſibilitet. Dette Ord udtryffer meget 
begvemt den Egenſtab hos Legemerne, ifølge hvilfen de ved 
filftræbfelis Kraft kunne ſammentrykkes, det dil ſige, ved uforz 
mindſtet Maffe lave fig bringe i et fnævert Rum, Dette 
kan Fun ſtee, naar et Legemes Beſtanddele i den fædvanlige 
Tilſtand et ere höerandre faa nær fom de kunde. Da. nu alle 
Legemer have. Mellemrum, hvori fremmede Materier kunne 
treuge ind, faa er het ſandſynligt at alle Legemer ere com⸗ 
presſible, omentféjønt ber behøves ci lige megen Kraft til 
at bevirke Compresſionen. De Legemer fom igjen indtage 
deres forrige Rum, naar Compresſionen ophører, kaldes elas 
ſtiſte, te andre bløde. 

Compreſſionsmaſtine, falder man det Vark— 
tsi, hvorved elaſtiſte flydende Legemer kunne ſammentrykkes 
eller gjøreg tættere. En ſaadan er f. Cr. en med Haner fors 
ſynet Luftpumpe, hvorved man kan gjøre Luften tættere i tæt 
tillukkede Kar, 

Compromis, Forlig mellem ſtridende Perſoner, ſom 
ville lade fig nøje med en Voldgiftsmands Beſtemmelſe. 
Denne Beftemmelfe felv Faldes og Compromis. En For-= 
ening, der blev indgaaet af den nederlandſte Adel mod Kong 
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Philip den aben af Spanien for at overholde Landets Rets 
tigheder, blev Faldet Compromis. ' 

Comus, hos Græferne og Romerne Guden for natlige 
Gilder, ben glade Nydelſe af Livet, muntert Lune og vittigt 
Spøg, Man foreftillede ham meb en nedhængende Fakkel og 
bøjet Hoved, føvnig lænende fig filen Dør, ] 

Concav kaldes den hule Side af en krum Flade og 
tconver den ophøigde Side. Paa ben geometriffe Form af 
ſaadanne Flader, ſaavelſom den fimple Lov for Lysſtraaler— 
nes Bevægelfe, beroer Theorien om Huul- elter Brendſpeile, 
ophoiede Speile og Lindſeglas. Da nemlig Lysſtraalerne 
ſtedſe kaſtes tilbage fra en Flade under ſamme Vinkel, ſom de 
falde ind, faa følger deraf, at te paa et Plauſpeil faldende 
parallele Straaler, kaſtes parallelt tilbage og frembringe et 
Billede, der ev Gjenſtanden uden for gandſke lig. De Straa⸗ 
ler, fom falde paa et Huulſpeil løbe ſammen eller convergere, 
i det de kaſtes tilbage, Hvorimod de fra et ophoiet Speil løbe 
ud fra hinanden eller divergere. " Derfor fees og Gjenftæn= 
dene i Huulſpeile forſtoörrede, men i ophoiede Speile for» 
mindſkede. Sfølge en anden Lov for Lysſtraalerne, maae de 
Straaler, fom falde parallele paa et jevnt Glas, vedblive at 
løbe parallele efter at være gaget igjennem Glaſſet, hvor— 
imod de Straaler ſom brekkes paa ef conver Glas maae 
Convergere og døbe ſammen i et Punkt (Brendpunktet), 
hvorimod de paa et Concap-Glas brælfede Straaler diver— 
gere. Et Glas, fom paa den ene Side er conver eller con» 
cav; kan paa den anden være enten fladt, conver eller cons 

cav; ſaaledes gives der fre Slagé ophøjede Glas, convers 
convere, planconvere og concavconvere eller 
Meniſeus, hvor Radius af den concave Side er ſtorre end 
af den convere; der gives ligeledes tre Slags concave Glas, 
nemlig concavconcave, planconcave og conver— 
toncabe, hvor Radius af den convere Side er fførre end 
af den concave. Virkningen af convere og concave Glas er 
aabenbar deſto ftørre, jo ftørre Convexiteten eler Concavite— 
ten er. Fo mere conver et Glas er, defto mere ſamles Lys— 
ftraalerne, og jo mere concav, deſto mere adſpredes de; det 
Converconvere fantiler under lige Omſtendigheder Straa⸗ 
Terne meeſt; det concavconvere mindſt; ligefaa adſpredes 
Lysſtraalerne meeſt ved det concavconcave og mindſt ved det 
converconcabe. Et converconcay Glas, hvor begge Fladerne 
have ſamme Diameter virker fom et Planglas. Deraf at de 
convere Glas ſamle Straalerne, følger og at de forftørre, da 
vi igjennem dem fee Gjenftanbene under en ftørre Synsvinkel 
end med de blotte Øine; igjennem concave Glas fee vi dere 

»… imod Gienſtandene formindſkede. Deraf følger deres Anven⸗ 

” 
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delfe ſom Briller efter Synets og Hinenes Befkaffenhed. 
(See Optik og Brændglas), 

Concentrere, famle paa et Punkt, ſaaledes ſiger 
man åt concenirere Fropper for at kunne angribe eller for— 
ſpare fig med fløvre Eftertryk. Concentriſte kaldes Cirkler, 
ſom have et fællese Niddelpunkt. ; 

Concert, Dette Ord har en dobbelt Betydning i 
Muſiken. Forſt betyder det det Slags Toneſtykker, der. ere 
ſaaledes indrettebe, af en Muſikus ved Udforelſen af Hoveds 
ſtemmen paa st Inſteument, for. hvilfet Stykket er. fat, fan 
vife fin Fardighed. Er Hovedſtemmen tildeelt et enkelt In⸗ 
ſtrument, falbeg det Concerto di.Camera, er den deelt mel⸗ 
lem fo Juſtrumentee, kaldes den Dobbeltconcert; lade flere 
Inſtrum nter ſig høre, ſnart verelviis, ſnart forenede, kaldes 
en ſaadan Concexrt concerterende Simfonie (Concerto grosso). 
Dernafi forftaaee man ved Concert en fuldſtemmig Muſik, 
ſom enten en Fyrſte lader opføre til fin og fit Hofs Under— 
holdning af fit Hofcapel, eller fom en Muſikus eller et Dilet⸗ 
tant-Selſkab opferer for Publicum. Soucert ſpirituel var 
en i Paris indrettet Concert, ſom havbde til Henſigt at ſtaffe 
Muſikyndere Underholdning de Dage, Theatret var lukket, 
ved Opfsrelſen af anden end Operamuſik. Den forſte Tillas 
delſe hevtil erholdt Anna Danican 1725. Dette holdt fig ind⸗ 
fil Revolutionen, oprettedes igjen efter Skrckperioden, men 
fortrængteg ſiden af Conſerdatoriets Concerter. 

Concetti kalde Italienerne ſindrige eller findrigt 
ladende Indfald og Vittigheder, ifær i Poeſien. 

Conchylier kalder man Skallerne af en vis Claſſe 
Dyr, ſom ogfza deraf benævnes Skaldyr. De Dyr af Ormes 
flægten, der beboe diſſe Huſe, have et blødt og flimigt Le⸗ 
geme og ere for det meſte forfynede med Foletraade. Meeſt 
Opmarkſomhed fortjene Skallerne, hvis mangfoldige Former, 
fynderlige Structur og prægtige Farveſpil, giver dem en 
utmærfet Plads blandt den organiferede Skabnings Produkter, 
Beboerne af Gondylierne håve vel ten nederſte Mang blandt 
be organiferebe Skabninger, dog have de en forunderlig og 
mangfoldig Dannelfe, Man intdeler dem efter deres Hufe ét 
fire Familier: ben førfte inbbefatter de mangefkallede, den 
anden de toffalflebe eller Musliagerne, den tredie be enkelt— 
jkauede med beſtemte Boininger (Snekkerne) og ben fjerde de 
enkeltſtallede uden beſtemte Bøininger, Af den hele Claſſe 
fjender man 36 Slegter, ſom beftaae af 2432 forffiellige 
Urter, De flefte af diſſe Orme lægge enten haardftallede 
eler bløde Wa, Kun faa føde levende Unger, De fane 
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Skaller, ſaaſnart de komme ud af Wgget ag diſſe vore med 
Syret. Porcellainſnekkerne gflagge aarlig ſigeſom Krebſene 
deres Skal og fane nye igjen. Blandt Muslingerne ere 
Perle muslingen ifær j Anſerkſe. De Gamle fik af. ef Slags 
Muslinger en Saft, hvoraf de, tilberedede Purpur. 3 

Conciergerie, ct berømt Zænafel i Paris, ſordum 
Parlamentets Fangſel. 

Coucilium er et latinſt Dvd, ſom betyder Forſamliug, 
men bruges ifær, om Kirkeforſamlinger, ſom man og pleier 
at falde med. en græfk Bengonelſe Synoder. Alerede fra 
det andet. Aarhundred holdtes particulære Kirkeſorſamlinger, 
det er ſaabanne, hvori kun Menighederne i em eller anden 
Provinds toge Deel. Man raadbflog over Lærdomme, Skikke 
og Kirkediſciplin, og de forſamlede Siſkopper eg 2Sinfte for— 
banbr fig fil af indføre Synodets Beflutninger i deres Me— 
nigheder. Gætvanlig bleve diſſe Synoder holdte i Probind— 
fené Hovedſtad (Metropotis), hvor Biffopren vefiderebe, og 
Biſtopperne i biffe Stæder, ſom fra det tredie Aarhundred 
bleve kaldte Metropoltter, pleiede at lede Forhandlingerne. 
Concitierne havde ingen anden lovgivende Maaf end den, ſom 
beroede pan Deltagernes gjenfidige Overeenskomſt. Efterat 
Chriſtendommen fra Begyndelſen af det fjerde Aarhundred 
War bleven herffende Religion i det romerffe Rige, ſammen— 
kaldte Keiſerne Kirkeforfamlinger, fom bleve kaldte geku— 
meniſte 0: almindelige Kirkeforſamlinger, fordi hale Mis 
gets Biſkopper bleve indbudne Bertil. Blandt diſſe eve føl: 
gende de merkeligſte. Aar 325 holdtes en i Nicæa Bi 
thynien, hvsſr Acius blev erklæret for en Kjættev.og Læren 
om Guds Son beſtemtes; 381 holdtes ct Concilium i Con— 
ſtantinopel, ror man faſtſatte Læren om den hellige 
Aand; Aar 431 holdtes et Epbefus.og 451. i Chalee— 
don, hvori Læren om Foreningen af Chriſti guddom» 
melige og menneſkelige Natur erholdt nærmere Beſtemmelſer. 
Fra def fjerde Aarhundred opkom den Mening, at Kirkefor— 
famlingerne ſtode under den. hellig Aands ſordeles Styrelſe, 
hvoraf man kan forklare ben ſtore Anſeelſe, deres Veſſutvinger 
fik. Ligeſom de romerſke Keiſere udobede ſiden de tydſke Kon> 
gf den Ret at forſamle Synoder; ſaaledes ſommenkaldte 

ar! den ffore 794 fit Riges Geiſtlighed i Frankfurt am 
Mayn, hver man tog Beftemmelfer 1 Henſeende til Billed» 
dyrkelfen. J Middelalderen paaſtode Paverne den Met at 
ſammenkalde Synoder,  hvoraf.der og under deres Styrelfe 
holdtes mange, ſtjondt de ei længe kunde kaldes almindelige, 
efterat den græffe Kirke havde ilde fig fra den fatinffe, 
Markeliq er ifær ben Kirkeforſamling, fom Pave Urban 2den 
Holdt i Clermont 1095, hvor det førfte Korstog blev 
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beſtemt. Siden holdtes mange for at gjenforene den greſtke 
og latinſke Kirke. Da det ſtore Schisma var opfommet ét 
Kirken i Slutningen af det 14de Aarhundred, ſammenkaldtes 
Kirkeforſamlingen i Piſa 1409, hvilfen antog den Grund⸗ 
ſetning, at Paven ſtod under et almindeligt. Concilium og 
paatog fig at afgjøre Stridigheberne mellem Paverne. Da 
dette Concilium ophævedes uden af have kunnet ende det ſtore 
Schisma, blev et andet holdt i Coſtnitz 1414, hvilfet og⸗ 
fan antog den Grundfætning, at Paven ftod under Kirkefor— 
famlingen. Def bilagde Stridighederne mellem Paverne. og 
lod breabe Gohan Huß, ber havde talt imod Paver og Kir— 
kens Lærdomme. 17431 holdtes en Kirkeforſamling i Baſel, 
der antog ſamme Grundfætning fom de to foregaaende og er 
ifær vigtig fordi den figtede til en Reformation, vel ei i Lære, 
men i KirFeforfatning og Diſciplin, Ved Reformationens 
Tid taltes meget om en Kirkeforſamling, ſom ffulde bilægge 
Religionsſtridighederne; Proteſtanterne provocerede mere end 
Engang til en ſaadan Forſamling; ogſaa Keiſeren og de, 
fom vare blevne den gamle Lære troe, anſage en Kirkefors 
famling for det betfte Middel fil af bringe Enighed tilveie. 
Paverne, fom erindrede de for dem ufordeelagtige Følger af 
Kirkeforſamlingerne i Piſa, Coſtnitz og Baſel føgte ſtedſe at 
undvige den gjorte Fordring. Men endelig kunde Paven et 
længer mødftaae Keiſerens og Stændernes Forlangende og 
han udſkrev et Coricilium i Trident, fom tog fin Begyns 
delfe 1545. Det uheldige Udfald af den ſchmalkaldiſte Krig, 
bevægede ogſaa Proteſtanterne til at ſende Befuldmægtigede 
til Trient. omendſkjondt de ei kunde vente meget af en Fors 
famling, fom Paven ledede efter eget Tykke. Men, da Pros 
teftanternes Anliggender foge en anden Vending ved Churs 
fyrſte Moritzes Seier over Keiſeren, toge de ei længer Deelt 
Conciliet, fom vedvarede med nogle Afbrydelſer indtil 1563, 
og gjorde det til fin vigtigſte Beſtjeftigelſe at befæfte det 
Eiendomlige i det catholffe Lærebegreb mod Proteſtanterne. 
Siden er ingen almindelig Kirkeforſamling holdt, men flere 
Nationalconcilier have fundet Sted, ifær i Frankerig. Lus 
theranerne have aldrig afgjort dereg Anliggender paa Conci— 
lier; i ben reformerte Kirke ere adſtillige Varticulærfynover 
holdte, blandt hvilke den i Dortrecht 1618 er meeft 
mærkværdig. Her befræftedes Calving Lære om Naadevalget 
imod Armenianerne. 

Conclave, et latinſt Ord, ſom betyder Værelfe, og - 
bruges fornemmelig deelg om det Sted, hvor Cardinalerne 
forfamle fig til Pavevalget, deels om Forſamlingen ſelv. 
Pave Gregor .den Iode, hvis Valg var blevet opholdt i 3 
Aar, foreffrev paa een i Lyon 1274 holdt Kirkeforſamling 
Indretningen af Conclavet. Der fafifattes, at, naar er 
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Pave døbe i en Stad, hvor han opholdt fig med fit Hof, 
vare de derverende Cardinaler kun forbundne fil at venfe t 
ti Dage paa deres fraværende Medbrodre. Efter differti 
Dages lbk: fulde de Tilſtedeverende forſamle fig t det 
Pallads, hvor Paven var døds her ſtulde alle opholde fig i 
et Verelſe (Conclave) uden Mellemvæg eller ** det 
ulde være gandſte tillukket paa een Indgang nær,. før at 
Ingen fulde tale hemmelig med Gardinalerne, Der maatte 
heller ingen indlades, uden hvo ſom kaldtes i Balgforretnins 
gerne med alle Cardinalernes Tilladelſe. Det var heller ikke 
tilladt at fonde Rogen et Bud eller et Brev. Dog Fulde et 
Vindue blive aabent i det omtalte Verelſe for at Staten der— 
igjennem kunde rekkes dem. Havde de været fre Saae fam» 
men uden at vælge nogen Wave, fik de be fem følgende Dage 
fun cen Ret, Middag og Uften; forlob ogſaa denne Tid uden 
at nogen Pave valgtes, fik de ſiden et andet end Brød, Viin 
og Band indtil Valget var giort. Denne Gregor den rodes 
Forordning er vel ei i alt, men bog i det Væfentligfte iagt- 
taget til de nyeſte Tider, Da be flefte Paver døde i Rom, 
holdtes almindeligt Conclavet i det vaticanſte Pallads, hvor 
man traf den Indretning, at der indrettedes faa mange 
fmade Celler, ſom der vare Cardinaler, der fun fildtes fra 
hverandre ved et fmalt Rum. Derhen begave Cardinalerne 
fig to og fo, Dagen efter Pavens Begravelſe eller ten rode 
Dug efter hans Død, efterat de havde hørt en Meſſe, ſom 
man kaldte Missam Spiritus sancti, og bleve her indtil Val— 
get var bragt i Stand. Det Conclave,. fom valgte Pius 7de; 
blev holdt i Venedig af de der forſamlede Cardinaler, da 

, Pius 6te længe i Forveien var død i Frankerig. 

Concordans, er en ſaadan Bog, hvori alle i den 
hellige Skrift forekommende Ord ere anførfe i alphabetiſt 
Orden, og under hvert de Steder, hvor Order forekommer, 
Der gives deels Meal: deels Verbalconcordanſer og ved begge 
Tan enten den hebraiſke og græffe Text eller en almindelig 

| antagen Overfættelfe ligge til Grunh, Dette Slags Skrif— 
| ter ere nyttige for Exegeten og Præften, ſom derved lettere 

fættes iftand til at overfee de om ſamme Gjenſtand handlende 
Slteder i Skriften, od uden Banftelighed finde de hellige 

Skribenteres Udſagn. Ft førfte Bark af dette Slags fore 
fattede i det 13de Aarhundred Dugo de Sancto Caro 
og lagde Vulgata, den almindelig — latinſte Overfæt: 
telſe til Grund. 

Concordat, er ef mellem Paven, ſom Kirkens Over⸗ 
hoved, og een eller anden Regfering ſluttet — , til kir— 
kelige Anliggenders Beſtemmelſe. De Tractater, Paven fluts 
fer ſom verdslig Fyrfte, kaldes ei Concordater. Et af de 



396 Con 

meeſt berømte Concordater i den ældee Tid, var det 3 
Worms eller det calixtinſte, ſom forfattedes Aar 11272 mel⸗ 
lem Pave Galixtus aben og Keiſer Hentik zte for åt bilægge 
de langvarige Stridigheder om Inveſtituren. Det ør fiden 
betragtet fom en. GrunMoy i den tydſte kirkelige Statsret. 
De fiefte Concordater ere Paverne aftvungne af Nationerne 
eller Regenterne, "Dette ſkeede allerede i bet 15de Aarhundred. 
Thi, ta Conciliet i Coſtnitz 1413 eftertrykkelig dreb paa en 
Reformation ved det pavelige Hof, faae den daværende Pave 
Martin zte fig nødt til at ſtutte Concordater med den tydſte 
og ſiden med flere Nationer. Dog er det ſiden lykkedes Pa— 
verne det 15de og 16de Aarhundred af flufte Concordater, 
ber vare dem forderlagtige, Men ide ſidſte Aarhundreder, 
ilæri den anden Halbdeel af bet 1gte, da Pontifisatet viſer 
fig” i. ſtedſebarende Kamp med Tidsaauden maatte ben 
vromerifke Stol opofre "vigtige Rettigheder i de den aftvungne 
Concordater. Paverne kunde ei længere udholde Kam: 
pen med den veroslige Magt, og maatte være. lillreds, 
naar de kunde tabe med Anſtand. Bonaparte ſluttede, 
ſom den franſke Republiks førfte Conſul, den 15de Juli 
1801 et Concordat med den nu regjerende Pave Pius 7de. 
Dette Concordat, der. blev fat i Kraft i April 1802, endte 
den Forvirring Kirkeſagerne, ſom Revolutionen havte bevis 
ket og er Grundvolden til Frankerigs nuværende Kirkeforfat⸗ 
mina. De fenere opkomne Stridigheder om Biſpernes Inve—⸗ 
fiitur og om de i Codo Napoléon indeheldte Beſtemmelſer 
angaaente ZSateftab, vare efter Foregivende bilagde ved de 
den a5de Januar 1313 tagne Grundbeſtemmelſer il et nyt 
Concordat; dog blev herved intet tilfredsſtillende afgjort. 

Concordia, Eendregtighedens Gudinde. Hun havde 
adſeillige Templer i Rom, og hendes Feſt holdtes den 16de 
Januar. 

Concret, er et logi Kunſtord. Foreſtiller man fig 
viſſe Egenſkaber ſom værende hos en Gjenſtand, betrag— 
fer man dem efter det philoſophiſte Sprog in Concreto; tæn⸗ 
ker man ſig dem derimod blot i Forſtanden, afſondrede og et 
i Forbindelſe med nogen Gjenſtand, betragter man dem in 
Abstracto, f. Cr. et retfærdigt M maefée er en concret Fore⸗ 
ſtilling, men Retfærdighed et abftract Begreb, 

Concubinat kaldes en Mands Forbindelſe med et 
Fruentimmer, der ei er hans Kone. Naturretten har Intet 
imod en flig Forbindelſe, men Staten har Ret til at forbyde 
ben ved Love. Hos Ronterne var Concubinatet hverken util⸗ 
ladeligt eller haanligt, Tvertimod blev, den formelig tilladt 
ugifte Mandfelk ved Lex Julia og Lex Fapia-Poppoca, dog 
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med den Betingelfe af hver Fun maatte have een og bertil 
vælge Qvindesperſoner af den lavere Claſſe, ſom Frigivne, 
Stueſpillerinder 20. De i Concubingat avlede Born anſaaes 
gi for retmæsſige, men kaldtes naturlige. Med Chriſtendom⸗ 
mens Indforelſe ophørte Concubinatet og alerede Conſtantin 
den. ftore gav Love derimod; Hos Grékerne var Goncubina⸗ 
tet endog tillådt gifte Mend; Heller ikke var Concubtnernes 
Antal indſtrenket. Den nye franſte Lov tillader Ligeledes 
FS gtemanden Contubinat, dog maa fan ef holde fin Concu⸗ 
bine i det Huus, han beboer med fin Kone, 

Concurs, egentlig Sammenlob, uegentlig Freditorers 
Sammentréden for af dele en Skyldners Formue, efter Tor» 
Holdet af deres Fordringer (concursus Creditornmj, Dette 
"Tilfælde Tan fun indtræffe naar Debitor Fylder mere böort 
end han eier. Da aabges Goncurs ↄꝛ Creditorerne indbydes at 
mode med deres Fordringer. Concursmaſſe kaldes en 
Skyldners ſamtlige Formue, fon hans Creditorer kunne dele. 
— Concurs betyder ligekedes Fleres Beſtrebelſer for at 
maade ſamme Maal; ſaalebes concurrere Malere for at faae 
de af Kunſtakademierne udfatte Priſer; Priſen faaet atmin— 
deligt fun Een, den nemlig, hvis Arbeide anſees for det 
bedſte. 

Toncuffion, Pengeudſuelſer, érimen coneussionie, 
kaldes ben Forbrydelſe, naar en Ovrighedsperſon fætter Een 
i Frygt ved Beſtyldninger, ved Trudſter om Straf so ved 
andrée Boltfomheder, eller naar han forhaler Fetten for at 
udpreſſe Penge, 

Condamine (Charles Marie Se la), Ridder af St. 
Lazarus, Medlem af Actodemie francoife, og Videnſkabernes 
Utademie, I Paris faavelfom mange andre, var født i Paris 
17410 og døde der den 4de Febr, 1774, Begodet med en fyrig 
Aand og et kraftigt Legeme overgav Condamine fig i fin Ung— 
dom fil Forlyſtelſer; men fart gav han Elip paa dem, ſaavel— 
Tom paa den af ham betraadde militære Lobebane for at opofre 
fig BidenÆaberne, Han foretog fig adſtillige Refſer, hvorved han 
udvidede fine Kundſkaber. Efterat han over det middellandſtke 
Hav. hadde beføgt Kyſterne af Aſien og Afrika, bred han 
1730 valgt tilligemed Godin og Vogquer for åt gaae til 
VPeru og Ved en, Dpmdaling der” beſtemme Klotene Figur, 
hvis Ophoielſe under Wquator, og Sammentrykning ved 
Polerne ogſaa hexved go:rgjotdes. Han gjorde, tillige den 
Opdagelſe, af Bjergene træffe tunge Legemer til fig og give 
dem en anden Rekning, end de efter Tyngdens fimple Love 
vilde tage; en Sandhed, der føden er bekreftet af Maſkelyne 4 

og Cavendiſch. Efterat Condamine habde fuldendt fine Ar— 



398 | Con 

beider i Amerika under mange Farer og Befværligheder, 
vendte Han efter &gte, Aars Fravarelſe tilbage til fit Fadre— 
nelaud og begav fig ſtrax efter til Rom, hvor Pave Bene— 
diet 14de modtog ham med Udmarkelſe og gav ham den for: 
langte Difpenfation fil at ægte een af hans Niecer. Dette 
XgtejEab fom ban indgik i fit 55%e Aar, udgjorde hans 
Lykke; thi det forbandt ham met en Kone, fom med en dan— 
net Aand og et følende Hjerte anvendte al fin Omhue paa 
at. pleie hans Sundhed og frøfte ham for mangen Krænkelfe, 
fom fan maatte erfare. Thi hans WSrgjerrighed. og hang 
Characteerg Heftighed paadrog fam mange Stridigheder ; 
han fvarede pia enhver Davdel, fandt fig ſmigret ved en— 
hver Roes og od ei haant felv om foragtelige Menneſters 
Stemme. Hans Videbegjerlighed kunde hverken holdes rils 
bage. ved Farer eller Afſtye og Skreek. Man" fortæller 
herom følgende Anecdote. Da Damiens blev henrettet blan— 
dede han fig imellem de dermed beſtjeftigede Bødler for et. 
at lade nogen Omſtendighed ved venne Fraäkkelige Dødes 
maade uiagttaget. Man vilde vife ham tilbage, men Een af 
Boblerne, ſom kjendte ham, hindrede det med de Ord: 
Laisſez Monsienr é'est un amateur, Hans Hovedværker 
ere hans Reiſe, hans Skrifter over Jordens Stikkelſe og 
øver tre Meridiangrabers Opmaaling. Desuden har han 
férevet adffillige Memoirer om Koppeindpodninger, fom han 
af alle Kræfter ſogte at udbrede, 

Condé (Louis de Bourbon, Prinds af), med Fils 
navnet den ſtore, født 1622 var (Sen af det 17de Aarhun⸗ 
dreds ftørfte Feldtherrer. Han var af meer en middelmaadig 
Storrelſe, fuld af Lethed og Ynde; han havde en bred 
Pande, en Orneneſe, ftore blaae,. gjennsintrængende Mine, 
og endføjønt den nedre Deel af hans Anſigt ci fvarede til 
bet; Ovbriges Stjønhed, da han havde en alt for ſtor Mund 
og fremftacende Zænder, var der dog over hans hele Bæren 
udbredet en Adel og Vaerdighed, ſom uvilfaortig henrev Ens 
hver. Saa længe hans Fader levede heed han Hertug af 
Enghien og forevigede dette Mavn i Slaget ved Rocroi, 
fom fan i en Alder af 22 Yar vandt over Spanierne. Efter⸗ 
at han Aftenen iforveien havde anordnet alt til Slaget, 
fov han faa faſt int, at man maatte vælte ham, da Slaget 
fiulle begynde, Hvor han fom vifte han fig ſom Seterherre : 
han var faa heldig at oprette ef Tab Marfdjal Turenne 
havde lidt. pan beleirede 1646 Duͤnkirchen i den ſpanſte 
Armees Paaſyn og indtog denne Stad. Condé fog en 
vigtig Dzel i at ftille de indvortes Stridigheder, hoortil 
Mazarin gav Andledning. J Forſtniagen holdt Conde med 
Hoffet. Men Magarin misundte Prindſens Hæver og frygs 
tede hang Stolthed, hvorfor han lod ham fætte fangen 1650 
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i Vincennes, hvorfra han førft befriedes efter eet Wars For⸗ 
lob. Condé indlod fig i Underhandlinger med Spanien og 
marfdjerede mod Paris, hvor Zurenne mødte ham, Begge 
Feldtherrer leverede hinanden en Fægtning den 2den Juli 
1652 ved Forftaden St. Antoine, hvori de begge udmærkede 
fig. Condé begav fig nu til Nederlandene og anførte de 
ſpanſte Hare mod” fit Fedreneland Ved Pyrenæerfreden 
1659 kom endelig Condé tilbage til fit Fedreneland, for hvils 
ket hon. nu fægtede med famme Lykke fom forhen, Efter 
Turennes Fald 1675 fortfatte han Krigen i Tydſtland. 
Ved et af hans Feldttog i Flandern erindrede Ludvig 
ben 14de ham om fin forrige Forbindelfe med. Spanien 
og ſagde: ”Uden Dem var, dette hele Land mit.” (Condé 
fvarede: O Sire, de lovede mig Jo et mere at tale 

. herom, Podagra nødte ham til at begive fig til fit ſtjenne 
Landgods Chantilly ved Paris, hvor han føffelfatte fig med 
Videnſkaberne. Her beſogte Corneille, Boſſuet, Racine, 
Boilegu og Bourdaloue Prindſen og nøde hans aandrige 
Omgang. Han døde 1686 og man oprettede ham et Minde 
i den hellige Ludvigs Kirfe i Paris. 

Condé (2. J. af Bourbon, Prinds af) født den ode 
Aug. 1736 og gift den 3die Mai 1753 med en Prindfeffe af Rohan 
Soubiſe, fom døde 7 Xar efter, Han udmærkede fig tidligt 
paa den militære. Løbebane og ommanderede med LYEke é 

Syvaarskrigen. lerede den 16de Juli 1789" forlod han 
Frankerig og protefterede i i Septbr. 1790 mod den nye 
franſte Gonftitution, Omtrent ved denne Tid var det aft 
man ødelagde hans prægtige Slot Chantilly. Uagtet alle 
Nationalforſamlingens Trudſler, at hans Godſer Fulde inds 
drages og uagtet Kongens Jadflydelſe, kunde Prindfen ef over— 
tale fig at vende tilbage fil Frankerig. Han begyndte derimod 
at famle en Hob Udvandrede om fig, og fegtede med dem 
i Oct. 1793 ved Bartsheim, i Oct. 1796 ved Biberad eg den 
24de ſamme Maaned ved Steinſtadt. Eſter Xreden 1797 mel— 

Tem Øfterrig, og Frankerig, gik han i rusſiſt Tjeneſte: hang 
Corps cantonerede i Polen, felv begav han fig til Peters» 
burg, hvor Paul den 1fte modtog ham med megen Udmær» 
kelſe. Keiſeren forærede ham Herſkabet Dubno, inbtil en 
nye Coalition igjen kaldte ham til Rhinen. (Condé fulgte 

den rusſiſte Armee til Schweitz 1799 og var der Vidne til 
de Allieredes Uheld. Da Keiſer Paul gik ud af Coalitionen, 
tog Condés Armee engel Tjeneſte gjorde Feldttoget 1800 
med Øfterrigerne og blev derpaa afſtediget. Condé nedfatte 
fig i Engfand, hvor han mes fin Familie beboede Abbediet 
Amesbury og erholdt af det engelffe Hof en Penfion af 
100,000 Livres, indtil Forandringerne 1814 tillod ham at 
vende tilbage til Frankerig. — Dans Gøn Ludvig pen: 
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YÅE Joſeph, Gertug af Bourbon, født den 13de Apr. 
1756, var, før Revolutionen. Dverpafmefter for det fongelig 
franſte Huus og &Goiuvderner i Champagne og Brie; fra 
Sept. 1797. var han i rush Krigetjeneſte og Xnfører for 
ét Ørenadecrreziment bed mt. condeiſte Corpe. Gan levede 
tilligemed. ſin Fader England tit 1814 og nød er Penſion 
af. 807000, tiv. Dennes. Sen, født den bten Aug. 177% 
forlob ligelevese Frankerig ved Revolutiogens Begymelſe, 
tjente bed der condeite Corpé og ſik en Penfion fro Eng—⸗ 
land, af 60,000 Livr. J Aarene 1302 og 1803 opholbt ban 
Mig, I. Ettenheim, bled. imod Folkeretten bortført 1804 af 
franſte Tropper, ſtillet for en Krigsket "og" ſudt ved 
Vincennes den 2ode Marts 1304. . ou 

Condillac (Etienne Bounot de), Medlem af Aca⸗ 
demie francoife, Abbed af Muregur, fordum Lerer hos In—⸗ 
fanten Don Ferdinand Hertug af Porma, var fodt 7715 i 
Grenoble af en, atelig Familie og. dede pae ſit Landgods i 
Flurx ved Bangenci den 28 Ad, 1780. Han beſad en ſtor 
Forſtand, en ſikker Dammekraft, en reen og dyb Metaͤphyſik, 
udvalgt og udbrebt Læsning, en faſt Characterr, alvorlige 
Seder Uden Raahed, mere Philoſophie end Fotelſe og Phan⸗ 
taſie. fans Vaerker ere forſt udkomne i tre Sind og indbefatte 
Eesai sux Voriginé des. cdunaissances humaines; Traité 
des .sensalions 03 Traité dun systomes: Værter, der” ere 
rige paa nye og ſtarpſindige Ideer, fænfte med Srundighed 
og fÉrevne med Klarhed og Hvori den philoſophifke Tone viſer 
fig ſom Forfatterens naturlige Sprog; Hang Conrs d'étu- 
dies, ſom Han færed FIL Underviisging for fin fyrſtelige 
Eleve fortjener ligeledes Roes. Dog er Fortéllingen fvag, 
ofte lav og man kunde f den hiſtoriſte Deel onſte 
mere. Liv. Hans ſamtlige Verker ere udgivne i Paris 
1798 1:23 Bind, 

Cerdorcet (Jean Antoine Nicolas Caritat, Mar⸗ 
quis af) nedſtammede fra en gammel, alerede i det Tode 
Aarhundred betjendt Familie og blev føbt 1743 i Ribemont 
ft Picardiet, … 1738 kom Han til Paris og ſtuderebe i Callega 
Navarre. - 1769 blev han optagen i Videnſtabernes Akade— 
mie i Paris og 1773 udnævnt til beftandig Sekreteer. Fer 
Revolutionen gjorde han fig beremt ved nogle philoſophiſte 
og. mathematiſte Skrifter og unter ſamme ſpillede ban en 
vigtig Rolle. I Forſtningen arbeidede han for Friheden 
blot. ved Skrifter. Saaledes udgav han 1790 og 1791 i 
Forening med Weyffonel og Chapelier Bibliothéque des 
principanx ouvrages frangois et étraugers sur la politi- 
gue en general, la législation, les finances, la police &c, 
(Endnu fydeligere fagde han fin republicanſte Tæntemaade 
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for Dagen i Skriftet de la Republique, 1791. Hang 
Fiender ville paaftane, at han forhen fmigrede Hoffet og at 
hans Nepublikanismus førft vifte fig, da man negtede ham 
Hovmefterpladfen hos Dauphinen, fom han tragtede efter, 
1791 blev han Jacobiner og vifte fig fom en faa varm Ven 
af Folfet, at Departementet i Paris udnævnte ham til 
Medrem af Legislaturen og Departenientet l'Aisne til Der 
puteret i Nationalconventet. Lan flog fig nu til Giron-= 
diſternes Partie, og Udkaſtet til den førfte republikanſte 
Conſtitution, ſom han den 15de og 16de Februar 1793 fore⸗ 
lagde Folket i en meget metophyſiſt Tale, var for Storſte— 

delen hans Bær, men blev dog et antagen, Den 31te Mai 
1703 deeltog han i Girontifternes uiyÉkelige EFjebna. Han 
blev fordømt, unddrkog fig en tidlang fine Fienders Efter— 

ſtrebelſer ved Flugten og forgav fig ſelv i Bourg 11 Reine 
1794, de man var i Begreb med at opdage ham. Detailet 
af "denne merkverdige Mands ſieſte Skjebne er hoiſt inte— 
reſſant. Efter hans Fordommelſe holdt han ſig nogle 
Maaneber ſtſult i Paris hos en häimodig Qvinde, Enken 
Vernet, fom et kjendte ham; men; da man i Marts 1794 
frygtede Huusunderſegelſe forlod han dette Titflugtsſted. 
Gan tilbragke den førfte Mat under aaben Himmel paa 
Sletten ved Montrouge; næfte Morgen gik han til fin gamle 
Ven og. Gollega Suard i Fontenai; men ulykkeligviis vat 
denne paa et Par Dage reift til Pavis. Condorcet tilbragte 
Natten i et Steenbrud, be andre, ſom bare mid ham, under 
et Zræc paa frie Mark, Den tredie Dag fandt” han: fin 
Ben. Han havde intet ſpiiſt i 24 Timer, var gandſte uds 
mattet og havde ſaaret fin Fod. Efterat ban havde nydt 
nogen Spife, aftalte de, at han fulde lade ſom ban gik 
bort, forat Tjenneſtefolkene ef fulde opdage ven farlige Hem— 
melighed, men komme igjen om Matten, da bang Ven 
gandſte alene vilde modtage ham for at føjule ham med 
mere Sikkerhed. Dagen over maatte Gan vanke omkring 
paa Marfen ved Clamar i Nærheden af Meudon og vovede 
ulykkeligviis at gage ind i et Bærtshuus, hvor han beſtilte 
fig en KEggekage. Hvor mange Æg føal Jeg tage dertil, 
ſpurgte Vertinden. Taget Duſin (Mettiez y une douzaine) 
ſparede CGondorcet. Dette Svar gjorde ham mistenkt for 
ét tilſtedeverende Medlem af Revolutions» Comiteen- fra 
Clamar, ſom fpurgte om hans Pas, lod ham bringe for 
Comiteen "og derfra til Bourg la Reine. Gan; tom for 
ſildigt til at blive forhørt og bragtes under Navnet Peter 
Simon å et-Fænøfelr. Naſte Dag fandt man ham døds 
Paa denne fin Flugt arbeidede han endnu paa et Bark, 
ſom udkom efter hans Død undér Titel: i squisse d'um 
tablean historique des progrés de Vesprit humain ; een af 
de markverdigſte Bøger, naar man bs SA Omftændige 

c 
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hederne, under hovilke den er ſtreven. Det er et ftort og 
ophøjet Skueſpil“, figer en Kunſtdommer derom, ”et Skue— 
fpil, Guddommen værdigt, af fee den Viſe med fin hele 
Sjel Fjæmpe imod Ulykken. Men et endnu mere forbauſende 
Skueſpil er det at fee en Viis, der efter tredive Aars Ves 
ſtjeftigelſer med de dybſindigſte Videnſtaber, der efterat have 
opofret fit Liv Menneſtehedens Lykke, vanker fredlos omkring 
og intetſteds finder et Friſted, men maa føjule fig i under: 
jordiffe Huler og tykke Skove, desuagtet forglemmer fine 
frugteslsſe Arbeidet, fine Forfolgere, Menneſkenes Utaknem— 
melighed og fine Lidelſer og uden Bøger, uden alle litte— 
raite Hjelpemidler, uden Ven, uden Hjelp, uden Sikkerhed, 
blot af Rigdommen i fit Indre, med faft og driftig Haand 
udfafter et varigt Minde til den menneſtelige Mands Priis 
og fremftiller I herlige Træk den Gang, ſamme har taget 
eg de Forandringer, den haft undergaaet 2c.”- — Hans Mas 
nufcripter bleve efter hans Død folgte af hans Enke til 
Banquier Siveking i Hamburg for en betydelig Sum og 
udkom fiden hos Vieweg i Braunſchweig, der lod dem 
trykke 1 Paris, 1805, 22 Bind: , 

Conditctdr, i Naturléeren, Lederen ved Electriſeer⸗ 
maſkinen, ſom meddeler den. modtagne Electricitet. 

Confeſſion, Troesbekſendelſe, f. Cr. den augsburg— 
ſke Confesſion. Det betyder og et Religionspartie; ſaaledes 
ſiger man: de treſchriſtelige Confeſſioner, den catholſte, lur 
therſke og reformeerte. Confiteor, Jeg bekjender, kaldes 
det Skriftemaal, ſom den catholffe Præft ved Begyndelſen 
af Gudstjeneften eller Meſſen aflægger foran Alteret, 

Confirmation kaldes den Skik hos Proteſtanterne, 
fon man i den catholffe Kirke falder Bekraftelſen. Refor— 
matorerne havde gandſte afſkaffet den, fordi den ſyntes af 
forringe Dåben. Men, da man fiden indſage Mytten af en 
religiøs Høitidelighed til Zornyelfen af Daabspagten, blev 
den igjen indført blandt Proteſtanterne med Udeladelſe af 
Salvelſen. " Dette ſteedte alerede ved Slutningen af det 
1öde Aarhundred i Heſſen og Brandenburg og i det 17de 
Aarhundred ifær bed Speners Iver ogfaa i andre protejtans 

… tfite Lande, Men ſom en offentlig kirkelig Handling, der 
blev foretagen med Cathechumenerne i et Sogn aarlig, kom 
den førft almindelig i Brug i den ſidſte Halddeel af det 18de 
Aarhundred. Chriſtian 6te intførte den i Danmark. Præs 
ſten prøver effer en Tids Forberedelſe, offentlig Confirman— 
ternes Kundifaber i Religionen; be aflægge derpaa deres 
Troesbekjendelſe og modtage Præftens Velfignelfe. 
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Confoederation, en Forbindelſe. Man bruger 
dette Ord politiſk om flere ſmage Stater, det ved en noiere 
Forbindelſe give fig mere politiſk Anſeelſe. De amerikanſtke 
Provindſer danne en Confoederation, der er fremvoxet til 
gen af Verdens vigtigſte Stater, — J Nolen indgik de, ſom 
vare misfornsiede med Rigsdagens Beſlutninger Confoedes 
rationer for at modfætte fig med Magt. 

Confrontere, betyder i dt Juridiſke, at bringe 
Vidner, hvis Udfagn over en vis Gag eller Handling afvi— 
ger frå hinanden, ſommen, forhøre dem i hverandres Paa⸗—⸗ 
hør og ſaaledes med deſto ftørre Sikkerhed bringe Sandie 
den for Dagen. 

Confucius eller Confu-tſee, der ligeſom Mos 
ſes, Zoroaſter og andre Religionsſtiftere, havde en mægtig 
Indflydelſe paa Samtid og Eftertid, og endnu efter Aar— 
hundreder æres af fit Foli og nevnes med Agtelſe i Europa 
fom i Xfien, levede henved. 500 Zar før-Chr. Han var af 
fongelig Slægt, født f Kongeriget Lou. (fom for nærværende 
Tid under Navn af Schangtong udgjør en Provinds af det 
dengang ei endnu forenede chineſiſte Rige), og beflædebe en 
tidlang ved denne Konges Hof en Mandarins Værdighed, 
men. forlod fin Poſt, da Kongen ei mere vilde følge hans 
Raad, gif til Kongeriget Sum og fremtraadde der fom Sce— 
delærer, IJ ſit hele Liv opfører Han fig fom en fredelig 
dg fornuftig Viis, fom hverken vil omſtyrte de Forfatninger, 
der ere grundede eller ved — erholde Herredømmet 
over Menneſtene, men fun ſoger af udbrede Viisdommens 
og Dydens Lerdomme. Han lærte i Stæderne og ved Hofs 
ferne, mange ſamlede fig om ham, og han blev Stifter af 
en talrig Sect, der endnu vedvarer f China, men aldrig hat 
udbredet fig over "dette Riges Grendſe. Om hans Reli⸗ 
gionsmeninger vide vi Lidet og det fynes ei ſom han har 
forandret Folkets herſtende Troe. Man kan imidlertid med 
Sandſynlighed antage, of han lærte Sjelens Udødelighed 
ſamt billigede og forfplåntede den blandt Chineſerne her— 
ſkende Troe paa Lodkaſtning og Sandſigen, ſaavelſom Fils 
bedelfen af viſſe Aander, der vaagede over Elementerne 0 
Jordens foeſtjellige Dele ſom Beſtyttere og Velgjerere. Vt 
bide mere om hans Moral end om hans Neligionslerdomme. 
Han havde dybt udforſtet det menneſtelige Hjerte og hang 
Saéadeleære omfatter alle Livets Forhold og indeholder almeen— 
gyldige Bud, Paa den kraftigſte Maade "lærer han almins 
delig Mennekjerlighed, Retfærdighed, Redelighed ſamt Jagts 
tagelfen af de Engang indførte Ceremonier og Skikke, ford 
det er godt at de ſom leve ſammen, leve paa cen Maade og 
dele Fordele og Befværligheder, fan * Wrbedighed 

c2 
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mod Alderdommen og lærer hvorledes man ſkal ſtyre Børns 
opvpaagnende Zilbøieligheder og undertrykke de fremſpirende 
Lidenfgaber. Snart taler fan om def huuslige Livs 
fredelige Oyder, fnart fermaner han Monarkerne fil Retfær- 
dighed og Menneſtelighed. Han prifer -ogfaa Venſkabs 
Lyffalighed og lærer af tilgive Fornermelſer. Mindre Biz 
fald fortjener han ſom Lovgiver; thi ved af føre Alt tilbage 
til faderlig Magt og barnlig Kierlighed, ſynes han at 
glemme, at def ei et nok at virfe paa Statsborgerens Se— 
der, men at man og bør ſikkre hans Mettigheder, Han uds 
videde ogſag den faderlige Magt alt for meget, da han endog 
tilſtod Forældre den Ret at fælge deres Børn. Confucius 
feilede iſer deri, at han betragtede Lovgivningen ſom en, 
Green af Moralen, og lod fig noie med at give almindelige 
Forſtrifter. Agtelſe for de ældre Lovgivere af fin Nation 
hindrede ham i at anftille egne Underføgelfer, han lod det 
beroe med diſſe berømte Mænds Beſtemmelſer og kaldte fig 
dereg Difcipel, Han opmuntrede til ZÆgteffab ca anbefalede 
Agerdyrkningen, Handelen derimod begunſtigede han mindre. 
Blandt de Skrifter, ſom krilſttives ham, ev Schuking eller 
Schan-Schu det vigtigſte; dog er det uvift om dette Skrift 
i alle dets Dele er af ham. Gammenligner man Confucius, 
Zoroaſter og Muhamed, hat ten forſte Fortrinnet ſom Sædes 
lærer, den anden fom Lovgiver og, den tredie ſom Religions— 
ſtifter. Endnu vedvarer den af Confucius. ſtiftede Sect i 
Ghina og har mange Zilhængete, der vife dens Stifter guds 
dommelig Tilbedelſe. 

Congo, i vidtløftigere Forſtand, ogſaa Faldet Nedre⸗ 
Guinea eg Veſt-Wthiopien, indbefatter alle Landene vad 
Veſtkyſten af Afrika, fra Wquator til 173" S. Br, og inde⸗ 
holder foruden adffillige fmaace Stater," Rigerne Laongo, 
Cacongo, Congo, Angola, hvilke Engang ſtode under 
én felleds Beherſter, men nu have hver fin Fyrſte. Regen⸗ 
ten i Laongo ér uafhængig; de øvrige erkfende Regenten i 
Congo for Overherre, og han er igjen afhængig af Portugi⸗ 
ferne, ſom opdagede Landet 1494, føgte af omvende Indbyg⸗ 
gerne til Ehriſtendommen og undertvang 1575 Landet med 
Magt, da Kongerne, kjede af det fremmede Aag, forløde den 
åntagne (paatoungne) Troe og indſetrenkede de portugififfe 
Agenter. Omendſkjendt Fyrſten erholder fin Magt ved de 
Fornemſtes Valg, herfer han bog uindſtrenket. Diſſe For— 
nemme, ct Slogs arvelig Lehnsadel, vokke hyppige Urolig— 
heder og beherſke de dem undergivne Lande vilkaarligt. Ind⸗ 
byggerne ere Negre og kalde fig tildeels Chriftne, men ere i 
Grunden Hedninger, der antage Fetiſchtieneſten, et heiere 
godt og ondt Veſen og fætte megen Tillid til deres Hexe— 
meſtre. Man anſlaaer Landets Sterrelſe til 5000 Z Mile 
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og Indbyggernes Antal fil tre Millioner, Elimatet er hedt 
øm Dagen, men Nætterne ere bolde og fugtige. Indbyggerne 
høfte to Gange om Aaret. Produkterne ere Sølv, Kobber, 
Jern, Korn, hvidt Peber, Sydfrugter og forffirllige Slags 
Huusdyr, videre finder man Elephanter, Crocodiller, Slan— 
ér ꝛc. Kongens Reſidens er St, Salvador og Portugi⸗ 
ernes vigtigſte Stad er Laonda Gt, Paolo. 

Congregationer kaldes ved det pavelige Hof be 
af Cardinaler og andre Pavens Miniſtre beftaaende Forſam— 
linger, ſom finde Sted for at beførge viffe Anliggender ng 
næften for enhver Green af den geiſtlige og verdslige Beſty— 
relſe: dertil hørte felu Inquifitionen,  Gongregationen de 
propaganda fide, hyvilket fidfte heftod af 12 Cardinaler og 
nogle Prælater, nedfatte af Paven, De vare forpligtede til 
at førge for den romerfE »catholffe Religions Udbredelſe, ifær 
for Misfionerne og for Kjætteres Udryddelſe. 

Congves falder man en Forfamling af Befulbmægs 
tigede fra flere Frigførende Magter for at underhandle om 
Fred.  Foreløbigen, undertiden i en Pralimingr-Congres, 
afhandles følgende Punkter: 1) om Stedet, hvor Congreſſen 
fÉal holdes; 2) om Stedets og den omliggende Egns Reu— 
tralitet; 3) om Geſandternes og deres Courerers Sikkerhed; 
4) om de Magter, hvis Gefandter ſkal have Udgang til Con— 
greſſen; 5) om Seremonielet og Gefandternes Fuldmagt, Ce 
dette afgjort, " forſamles Geſandterne,  forelæfe og udverle 
deres Fuldmagter, eller i Tilfælde af af de underhandlende 
Magter have antaget en Mægler (Mebdiateur?, overgive ham 
dem, Herpaa begynde Gonferenferne felv, enten umiddelbart 
mellem Geſandterne eller med Mediateuren, paa et dertil 
faſtſat Sted, eller og vexelviis i Geſandternes Boliger eller 
hos Mediateuren. Skriftlig eller mundtlig vedvare nu diſſe 
Underhandlinger, indtil man enten fan fÉride til en Tractats 
Undertegnelſe eller intfeer at Maalet ei fan nages, i hvilket 
Tilfælde Congreſſen opløfes og Geſandterne begive fig hjem. 
Paa. Congreſſen i Abo 1743, i Aachen 1748 og i Hubertgs 
burg 1763 fulgte Fredsſlutninger; frugtesloſe derimod bleve 
de i Cambray fra 1721 til 1725, i Soiffons 1729, i Breda 
1749, i Focfani 1772, i Buchareſt 1773, i Raftadt 1797. 

Congreve (William, Cen af de bedre engelffe dra— 
matiſke Digtere, nedſtammede fra en gammel Familie i Staf— 
ford: Shire, Cr Indføriften paa hang Monument i Wefts 
minſterabbedie rigtig, var han født 1672, Selv kaldte han 
fig en Englander, omendføjønt andre have villet gjøre ham 
til en Irlender. Saa meget er vift, at han blev opdragen 
førft i Skolen i Kilkenny og fiden i Dublin, I fit 160de Aay 
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blev han ſendt til London for af ſtudere Jura, hvilken Vi- 
denſkab ban dog fnart forlod for at opofre fig Digtekunſten. 
Han vifte fig tidlig fom- SÉribent. Hans førfte dramatifte 
Produkt, der blev optaget med ftort Bifald, var The old 
Bachelor (Peberſpenden), der blev opført:1693. Den var 
meget indbringende for ham og ſtaffede ham Lord Halifaxr's 
Gunſt Hang Sørgefpil The mourning Bride (den ſorgende 
Brud) hører fil den. engelſte Skuepladſes bedſte Stykker og 
[pilles endnu. Hans fidfte Skueſpil The way of the World 
(Verreng Gang) fandt ei Bifald, og dette bevægede ham til 
den Beffutning for Fremtiden fun at leve for fine Venner. 
Fra denne Tid førev han Lidet. Aar 1710 udgav han fine 
miscellaneaqus poems, hvilfe han ſiden Intet tilfoiede, uag— 
fet ham endnu levede længe, Da Whligpartiet, til hvilket 
han horte, igjen fom i Veiret 1714, blev han Secretary for 
the island of Jamaica, en Poſt, fom indbragte ham 1200 
Pind. J hvor megen Anſeelſe han ftod, fees deraf, at Pope 
tedicerede ham fin Jliade. Haa døde i London i Begyndels 
fen af Aaret 3729. Gom Sku—eſpildigter var han original. 
Hang Characterer ere ſtedſe lykkelig valgte, men ei altid 
Naturen tro, Han var født for det Dramatiffe, men hang 
Kræfter forlode ham, naar han traadde i en anden Sphære, 

Congruent, hvad der vaffer ſammen; faaledes Falder 
man f. Cx to Figurer i Mathematiken, fom ei alene ere 
hinanden lignende, men. og i Fladeindhold fuldkommen lige, 
faa de dælfe hinanden, congruente, 

Conjugation, er i Sproglæren Tidsordenes (Vers 
bernes) Forandring efter Tid, Modus, Tal og Perfon. 

Conjunction, Forening, Forbindelſe. J Sprog» 
læren kaldes Bindeordet, Forbindelſesordet, ſaaledes f. Cr. 
og, at, ſom, fordi, naar ze. Conjunction t Aſtronomien 
(fee Aſpecter). 

Connetable, var fordum i Frankerig een af de førfte 
Kronembedsmend, der havde Rang ſtrax efter Prindferne af 
Blodet og var øverfte Anfører for den hele Landmagt. Lud— 
vig 13de ophævede 1627 denne Poſt og overdrog Marſchallerne 
af Franferig Connetablens Forretninger, J Aaret 1304 fik 
Frankerig igjen en Connetable, ſom hørte til de 5 høiefte 
Kronembedsmænd, 

Conradin af Schwaben, den fidfie ulykkelige 
Spire af det ſchwabiſk-hohenſtaufiſte Keiſerhuus, Sonneſon 
af Keiſer Frederik 2bden og retmægfig Arving til Neapel og 
Sicilien, efterat hans Fader Conrad 4de var forgivet 1254+ 
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Pave Clemens 4de vilbe ci erkjende ham, ſom Søn. of en 
Regent, der var tød i Bann, og forærede Neapel og Sicilien 
til Carl af Anjou, Broder til den franffe Konge Ludvig den 
gde eller den hellige. Da Mange vare misfornoiede med 
Carl, indkaldte de Conradin for af fage fin retmæsfige Eien— 
dom i Befiddelfe. Conradin begav fig nu fra Tydſtland, led» 
faget af fin troe Ungdomsven, Frederik af. Baden, til Ita— 
lien, efterat have fammenbragt en Armee af 10,000 Mand 
1267, Han gjorde i Førftningen heldige Fremſkridt, rykkede 
ind i Rom med fin Her, men blev flagen af Carl ved Tags 
liacozzo og fangen paa Flugten tilligemed fin Ven, Den 
føleslofe Carl lod ham med Pavens Tilladelſe dømme til 
Dode og henrette tilligemed Frederik af Baden paa Torvet & 
Meapel ben 25de October 1269. Denne døde med en beun— 
dringsværdig Standhaftighed, efterat han i Forveien havde 
indfat fin Slegtning Peter af Aragonien til Arving af det 
ham røvete Rige. Denne fif ogfaa virkelig Sicilien 1282, da 
den ficilianfe Vefper havde gjort Ende pag de FranfÉes 
Magt der. Formodentlig have viaf Conradin et lidet poetiſt 
Minde, en tydſk Mindefang, der under Kong Conrad ben 
unges Navn findes i den manenſiſte Samling af Mindes 
fangere. ; 

Conving (Serrmann), Gun af fin Tids beromteſte 
Lærde, var født 1606 og Søn af en Præft i Norden i Oſt⸗ 
friesland. Han ftuderede i Helmſtedt og Leiden, fornemmelig 
Theologie og Medicin, bley 1632 Profeffor i Philoſophien 
i Helmſtedt, derpaa 1634 Doctor og Profeſſor i Medicinen 
ſammeſteds, hvor han blev til fin Død 1681. pan holdtes 
for en Polyhiſtor, hvilket et var ufædvanligt paa ben Tid, 
og erholdt en ſaadan Anſeelſe, at Fyrſtinden af Oſtfriesland 
1649 og fiden Dronning Chriftine kaldte ham til Livlæge. 
1664 fit han fra Frankerig en Penſion af 2000 Livres og 1669 
Titel af danſt Etatsraad, Han blev og ſpurgt til Raads É 
mange vigtige Statsſager. Hans ſtorſte Fortjenefte ſom Skri— 
bent og Lærer har han af det tydſte Riges Hiſtorie og den 
tydſte Statsret, hvori han brød en nye Bane. fan fÉrev 
vel felv hverken Syſtem eller Compendium, men defto flere 
Afhandlinger over enkelte Materier, der kunde tjene andre 
til Monſter. En fuldftænbig Udgave af hans Værker tilliges 
med hane Levnetsbefkrivelfe, blev. udgivet af I. W. Gåbel é 
Braunſchweig 1730 i 7 Foliobind, 

Confcription, krigsdygtigt Mandſtabs udſkrivning 
fil Krigstjenefte. Den er modfat Hverving og Landſtorm. 
Navnet har fin Oprindelfe af be gamle Romereg militaire 
Forfatning. Enhver romerſk Borger maatte tjene Staten 
fom Soldat fra fit 17de til fit 45de Aar, £ovmæsfig udſt teves 
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aarlig 4 Legioner Fodfolk, to for høer Conſul, og til hver 
Legion, der udgjorde-6666-%and Fodfolk, 300 Ryttere. Cons 
fulen. fom i Republikens Tid ogfaa var Anforer for Hæren, 
forkyndte hvert Aar, eftergt Krigstribunerne vare valgte, vrd 
en Udſkridning eller ved en Herold, Soldaternes Ustagelfe 
FRE cogere, colligére, soribare, conscribere), og dette 
v den egentlige Conſcription. Alle tjenſtoygtige Borgere 

maatte under Formues og Friheds Tab indfinde fig paa 
Marsmerken eller Capitolium, bleve her opraabte efter deres 
Afdelinger (Tribus og Centurier) i en Orden, ſom vLodkaſt⸗ 
ning ufgjordej derpaa valgte Krigstribunerne faa mange af 
Hverv Afdeling, fom man behøvede, Dette varete til Keiſer— 
nes Tid, da man fik ſtagende Hære, ſom for det Meſte hver— 
vedes i Provindſerne. Frankerig erklerede i den nyeſte Tid 
Conſcriptionen ligeledes for Grundlov. Eahver franſtk Bor> 
ger ver forpligtet til af tjene Staten fom Soldat fra fis 
16de fil fit 420de Aar. Indtil det 6ode Aar hørte han til 
Nationalgarden. Hvert Aar blev det unge Mandfſkab, ſom 
havde naaet den beſtemte Alder, indkaldt og fordeelt i Mis 
litairdiviſionerne. Der var nedfat en egen General-Inſpec—⸗ 
fion hertil, og denne foreſtod en Miniſter, ſom General» 
Inſpecter. I flere af Rhinforbundets Sfater fandt den 
famme Indretning Sted. Bed Napoleons Fald er Conſcrip— 
tionen igjen allevegne opheævet. 

Confecratian, Indvielfe, fornemmelig Brodets og 
Vinens t Alterens Sacramente. J den catholffe Kirke bety— 
der det og Brsdets og Vinens Forvandling til Chriſti Legeme 
oa Blod; desuden og en Biſtops eller Erkebiſtops hoitidelige 
Indvielſe til fit Embede, 

Confervatorien Falder man i Italien de offents 
lige Muſikſtoler, fordi de ere beſtemte til at befordre Kunſten 
og vedlineholde ben t fin Reenhed. SS nyere Tider er og et 
ſtort Inſtitut af famme Navn indrettet i Paris, J Italien 
gere Conſerbatorierne offentlige fromme Stiftelſer, ogſaa 
Hofpitaler. der underholdes af rige Privatmænd. Eleverne 
frae fri Bolig, Koſt, Klæbdning og Underviisning. Man 
vptager ogſaa Penſiongrer, der her onſte af erholde muſikalſt 
underviisning; thi man foretrækker Underviisningen i Con— 
ſervatorier for al Privat-Underviisning. I Neapel gaves 
der 3 Confervatorier for Drenge; i Venedig 4 for Piger, 
Det berømtefte blandt hine var det di Santa Maria di Los 
rettos Leo og Durante havde her været Lærere og til bereg 
Elever hørte Traetta, Piccini, Sacchini, Guglielmi, An— 
fosſi, Pasfielio 0. a. Sédvanlig var der over 200 Clever i 
Conſervatorium di Loretto; i de andre omtrent det Halve, 

Man optog Elever fra & til 20 Aar, Tiden, de forpligtede 



Con 409 

fig til at blive der, var ſedvanlig faſtfat til g Aar. Opda⸗ 
gede man intet Talent hos dem, bleve be dog ſnart tilbage⸗ 
fendte, Conſervatorierne i Venedig vare indrettete pag 
ſamme Maade, Med Henſyn til Sæderne blive Pigerne 
holdte” meget ſtrengt og forlode almindeligt ei. Conſerbato— 
rierne før de bleve gifte, Alle Inftrumenter ved de. offent⸗ 
lige Conſerter, "blive her fpillede af Piger og Koner. 1808 
oprettedes et Conſervatorium i Mailand, ” hvis Direction 
Afiolin erholdt, Det frk 14 Profefforer gg 60 Elever. J 
Frankerig blev Muſiken lidet, dyrket, indtil det Tidspunkt, 
da den italienſte og tydſkte Muſik blev befiendt der ved Piccini, 
Gacdini, Gluck og andre ſtore Meſtere. Operden anlagde en 
Muſikſkole og 1784 tog Baron Breteuil denne under fin fævs 
deles Beſtyttelſe og ophoiede den til ecole royale de Chant 
et de déclamation, Imidlertid udviklede dette Inftitut fig 
førft under Revolutionen til ftørre Betydning. Man føtte 
ifær den ſtore Nodvendighed at forſyne 14 Armeer med In— 
ſtrumentalmuſikantere og i Novbr. 1793 decreterede derfor 
Conventet -Oprettelfen af cf institut nationai de Musique, 
Siden i Aaret 1795 erholdt det fin definitive Organiſation 
og tillige Navnet Conſervatoire. Det indrettedes for begge 
Kjøn ; 600 Elever valgtes dertil af alle Departementer og 
zi5 Lærere anfattes derved. Udgifterne beſtemtes til 240.009 
Franfer, I Aaret 1802 indffrænfedes Udgifterne fil 100,000 
Franker, følgelig ogfaa Lexernes og Elevernes Æntai, J 
det Hele er der over 300 Elever i Confervatoriet, blandt 
hvilfe henved 100 af det andet Kiøn,. Siden Opret⸗ 
telfen 1793 har Confervatoriet dannet  sver 2000 Muſici, 
Gangere og Sangerinder. - Overhovedet ev GConfervatoriet i 
Paris Foreningspunktet for alle Muſikliebhabere. Elevernes 
offentlige Obelſe ere de meeſt glimrende offentlige Concerter 
i Paris, Conſervatoriet har desuden gjort fig fortjent ved 
at udgive! Elementarbeger i alle Grene og for alle fag, og 
diffe høre til de fortrinligfe og ere indførte paa mange 
andre Steder i Europa, 

Configqnere; egentlig, forfegle, derneſt paategne. J 
Handelen betyder det at ſende Een Varer i Commisſion til 
Salg. 

Conſiſtorium Falder man: Mi egentlig Forſtand et 
af Landsherren eller hans Underſaatter indretet Collegium, 
der udøver de Kirken tilkommende Rettigheder i et viſt Di— 
ſtrikt eller enkelt Sted; 2) falder man og ſaaledes det Sted, 
hvor dette Collegium forſamler fig og raadffaaer om kirke— 
lige Anliggender. — Navnet Confiftorium har fin Oprindelfe 
fra de romerſte Keiſeres Tider, fornemmelig Hadrians 

(f 138 e. Chr.) Diſſe havde, hvad enten de opholdt fig é 
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Reſidenſen eller paa andre Steder, et Collegium af Raader 
(Consistorium) der maatte fræde ſammen (consistere) for 
at dømme i Sager, ſom Keiſeren felv ſtulde afgjøre. Dette 
Collegium kaldtes Consistorium sacrum eller Consistorium 
principum. Da Hierardiet lidt efter lidt udbrededes derved, 
af Biſtopperne erholdt Jurisdiction i geiſtlige Sager, indret— 
tede de den geiſtlige Beſtyrelſe, ligeſom den verdſlige og med 
femme Benævnelfer. 

Conſolidere er at hefæfte, grunde. Conſolideret 
Gjeld kaldes i England ben, til hvig Renter viffe Statsind⸗ 
komſter ere anvifte, følgelig dekket Gjeld, 

Conſonanter, i Sproglaren medlydende Bogſtaver, 
Get er ſaadanne, hvis egentlige Lyd fun kan høres i Forbin— 

delſe med Vocaler eller Selylydende, f. Cr. B, C, D, F 2. 

Conſtabel, kaldtes fordum Cen ved Artilleriet anſat, 
ſom uddeelte Krudt og andre Fernodenheder til Canonererne og 
felv hjalp til at affyre Canonerne. — I England og ifær t 
London betyder det viffe Rettens Betjente, ſom paagribe 
Folk, ved offentlige Optrin, ſom Executioner, holde Folket t 
Orden og ledſage Lorbmajoren, Enhver Londons Borger er 

" forpligtet til at modtage denne Poft paa et Aar, naar han 
vælges dertil; ſom Tegn paa deres Embede have de en Stok 
med en Krone ovenpaa og Kongens Navn i Zræt pag 
Giden. ; 

Conftant de Rebecque (Benjamin), født i Genf 
1767 Denne aandrige og energiſke Mand forlod det braun— 
ſchweigſke Hof, hvor han var anfat og fom i Midten af Re— 
volutionen til Frankerig. 1796 viſte han fig for Skrankerne 
i de 50odes Raad for at paaftaae en franſt Borgers Rettig— 
heder, da han nedſtammede fra en Familie, fom ved det nans 
tiſte Edicts Ophævelfe maatte forlade Frankerig. Han ud» 
gav et Skrift om Regjeringens Magt og Nodvendigheden at 
binde fig til Conſtitutionen; hang liberale Grundfætninger 
fandt Bifald hos alle Forftandige, Blandt hans følgende 
Skrifter udmærkede fig ifær eet over SÉrælfyftemet. Ved 
Oprettelſen af Tribunatet blev han valgt til Medlem. Mod 
Slutkningen af 18017 talede han imod den offentlige Lovbog. 
Hans Frimodighed gjorde ham mistænkt af en Regjering, der 
fordrede blind Lydighed og ingen Modfigelfe taalte. Da han 
i Marts 13803 var udelukket af Senatet, fulgte han Frue 
Stael, fom tillige med ham paa højere Befaling forlod Ho— 
vedſtaden. J den nyere Tid bar han opholdt fig i Gottin— 
gen, hvor han ved Slutningen af 1803 udgav fit nyefte Vært 
De Lesprit de conguete et de Pusurpation. Derpaa fulgfe 
han Kronprindfen af Sverrig, 
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Conftrantinus (C. Flavius Valerius " Aurelius 
Claudius) med Tilnavnet den ftore, var en Son af Con— 
ſtantius Ehlorus og Helena og biev født 274 e. Chr. efter Nogle 
i Naiſſus i Dardanien, efter Andre i Colcheſter eller Ebora— 
cum i England. - Da Dioecletian havde udnævnt Conſtantins 
Fader til Gæfar, beholdt han Sønnen i viſſe Maader ſom 
Gidſel ved fit Hof og lod ham opdrage med megen Omhyg— 

gelighed. Efterat Diocletian og Maximian havde nedlagt 
"| »Regjeringen, beffræbte Galeridg, fom var iverføg paa Conz 

ſtantin, fig for at frille fig ved ham; Conſtankin undkom til 
fin Fader, ſom fort derpaa døde i Britanien, hvorpaa Sol— 
daterne 306 udraabte ham til Keiſer. Galerius vægrede fig 
dog ved at tilftaae ham Titel af Auguſtus og gav ham fun 
Mavn af Gæfar. Gonftantin tog desuagtet fin Faders Lande, 
Gallien, Spanien og Briftanien i Beſiddelſe. Hans forſte 
Foretagende gif imod Frankerne, ſom dengang ødelagde Gal⸗ 
lien.… Han flog dem, gjorde to af deres Anførere til Fan— 
ge, gif over Rhinen og atfpredebe dem. Han kom derpaa i 
Strid med Maxentius, Maximians Søn, fom havde opka— 
ftet fig til Keiſer i Italien og regjerede fom en voldſom Ty— 
ran hvorover han blev meget forhadt. Han havde nodt fin 
Fader til at flygte, Maximian tog fin Tilflugt til Con- 
ftantin, fom var hang Svigerføn, men, da han der lagde 
Planer mod Keiferen, lod denne ham henrette. — Efter 
flere Slag, ſom Maxentius tabte, overvandt endelig 
Conſtantin ham aldeles uden for Roms Mure og 
Maxentius felv omkom i Tiberen, Conſtantin drog der» 
paa i Triumph ind i Rom og benaadede alle, ſom 
havde taget Partie imod ham. Senatet erflærede ham for 
førfte Auguſtus og Pontifer maximus, en Titel felv de 
chriſtne Keiſere beholdt indtil Gratian. Det følgende Aar 
13 er mærkværdigt af det Edict Conſtantin og Licinius ud— 

kedede fil de Chriſtnes Fordeel. Det blev overladt til Ens 
hver at bekjende fig til den Religion, fom ſtemmede overs 
gens. med hans Dverbeviisning, og de Chriſtne fik deres Eien— 
domme tilbage, fom de under Forfølgelferne havde tabt. 
De tilftededes endog Udgang til offentlige Embeder, Con— 
ftantin havde giftet fin Datter med Licinius, desuagtet kom 
det fnart til Strid mellem diffe to ærgierrige. Fyrſter. Lici— 
nius blev overvunden, maatte flutte Fred og overlade Con— 
ftantin betydelige Lande. . Dog var denne Fred fun af fort 
Varighed. Conſtantin bekrigede Gotherne og kom ved denne 
Leilighed til at betræde Licins Territorium, hvilket denne 
brugte ſom Vaaffud tik at bryde Freden, Conſtantin vandt 
en afgjørende Seier ved Chalcedon og fvang Licin til at fras 
fige fig Regjeringen, men han lod ham fort dervaa henrette 
323. Nu var Conſtantin Beherſter af hele det romerſte 
Rige, Gan gjorde nu adffillige velgjørende Indretninger: 
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befalede at underholde de fattige Børn paa fin Bekoſtning, 
gad Zilladelfe at beklage fia over Embedsmendene, naar 
Nogen troede fig fovruvetfet 2C. Han formindſtede Grund— 
ſkatten fil en Fjerdedeel og lod indrette et nyt Catafter for 
deſto billigere at inddele Skattene. Han forbød uſunde 
Jængfler og Lenker, ſom kunde ſfade. Hans Grundfætning 
var, man maatte være ſikker par ben Anklagede, men ei lade 
ham lide. Efter et Dodsfald deelte Arvingerne de efterladte 
Slaver imellem fig. Conſtantin forbod ved flige Delinger 
at ſtille Mend fra bereg Koner og Fædre fra deres Børn, 
Egteſtabsſtilsmiſſe var bleven faa alminbelig blandt Ro— 
merne at Konerne, fom Seneca ſiger, ci fom forhen beſtemte 
Tiden efter Gonfulerne, men efter Antallet af deres Mend. 
Conſtantin vanffelisgjorbe Kgteſkabsſtilsmiſſe. Han tillod 
de Chriſtne et alene at bygge Kirker, men og af tage Om⸗ 
koſtningerne dertil af hans Domainer, Midt "under fine 
Krige og andre Forretninger tænkte han paa Kirkens Stri— 
digheder og fammenÉalbte Kirkeforſemlingen i Arles for at 
gjare Ende paa Donatifternes Schiesma, Han ſammenkaldte 
desuden 325 Kirkeforſamlingen i Nicca, hvor han ſelb var 
tilftære, for at underſoge Arius's Lære, fom her blev fovs 
kjettret. Arianerne bleve faa forbittrede herover at de ka⸗ 
ftebe Stene paa hang Billedftøtte, Hang Hoffolk opfordrede 
ham til aft ftraffe denne Driſtighed, men han lod den upaa— 
anket, Alerede længe havde han havt den Plan at ans 
lægge en nye Stad for at flytte Mefibentfen derhen, 
Dan valgte dertil Byzanz i Thracien, der næften var 
aldeles odelagt af Severus. Conſtantin opbyggede den 
paa nye, udvidede dens Omfang prydede ben med en 
Maängde Bygninger, offentlige Pladfe, Springvande, et 
Circus og et Pallads. Den nye Hovedſtad blev ligefom 
den gamle bygget paa 7 Hsie. Dens fortræffelige Belig— 
genhed gjorde den fnart til en blomſtrende Stad, faa den 
endog fordunklede Rom. Denne Stabds Xnfeelfe aftog lidt 
efter lidt og den blev fnart et Bytte for Barbarer. Con— 
ſtontin deelte ogſag Riget i fire Govebdele (Præfecturæ), 
diſſe igjen i 14 mindre (Dioceſer), og Dioceferne i 120 Wrøe 
vindfer, hvoraf hver havde en Statholder. Iſtedet for at 
Legionerne hidtil havde ligget paa Grandſerne, fordeelte 
Conſtantin bem i alle Rigets Provindſer. Han berøvede et 
alene herved Miget fit Forfvar, men gjorde og Soldaterne 
qvindagtige. Ved Slutningen af fit Liv begunftigede han 
Urianerne, hvortil Euſebius af Nicomedien overtalte ham; 
han forviſte amffilige catholffe Biſkopper. J Aaret 337 
blev han fyg ei langt fra Nicomedien og nu førft lod han fig 
bøbe. Han døde ſamme Aar efter em Regjering af. 31 Xav. 
Dan havne i fit Teſtamente deelt Riget imellem ſine tre Søn: 

ner, en Feil Cftervertenen har bebreidet ham. Mere fortjøs 
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net han at dadles for Henrettelſen af fin Son Crisfpus, 
| Fom Eonſtantins anden Gemalinde falfkelig anklagede for af 
| ville forføre hende. Grunden til hans Sver for Chriſtendommen 
| maae man bel føge i hans verdslige Fordele; Træt af fand 
indvortes Chriſtendom føger man forgjeves hog ham, Fors 
reſten bar han tapper i Spidſen af fin Hær, blid og mild 
imod fine Underfaattev, fit Folks Kjerlighed og fine Fienders 
Skrek. Hang Virkſomhed endte fun med hang Liv, J 
Xaret 332 fjæmpede han med Held imod Gotherne, fom ale» 
rede Engang havde prøvet hans Magt, Hans ældfte Søn 
tilfægtede fig flere Seire; henimod 100,000 Fiender omkom 
ved Sværd og Hungersnod. Gonftantin benyttede ſine For— 
dele fil en billig Fred og befriede fig fra den ſtjendige Tris 
but, fom hans Forgjengere havde betalt diſſe Barbarer, og 
ſikkrede &rændfen ved Donau, Han havde ligeledes kriget 
imod Sarmaferne og anvifte dem Siden Lande i Thracien, 

| Macedonien og felv i Italien, da de vare fordrevne af deres 
Slaver ſom te üforſigtigviis havde bevæbnet imod Gotherne. 
Conſtantin læfte meget og ſtrev næften alle fine Breve ſelv. 
Man finder forPFjellige Prøver paa hans Lærdom hos Euſe— 
bius. Han forfærdigede og holdt endog adffillige Pradikener. 

Graeker og Mofcoviter holde hans Feft den otte Mai. Det er 
en Vildfarelſe eller en Opdigtelſe af Han ſtulle foræret Paven 
Staden Mom, dg adſkillige Vrovindſer af Italien. Den har 
maafkee ſin Oprindelſe deri, at Conſtantin gab Kirken Til— 
ladelſe at erhverve Grundelendomme. Blandt alle de Skri⸗ 
Venter, ſom have forføgt at fremftille Conſtantins Character, 
Politik og Indflydelſe fynes Gibbon at fortiene Prifen. 

Conſtantin Paulowitz, Storfyrſte af Rusland, 
anden Gøn af Paul iſte, født den 8de Mai 1779, formælet 
den 26de Febr. 1796 med en Prindſeſſe af Sachſen Coburg, 
ſom ſiden igjen er vendt tilbage. til fin Faders Hof. Han 
var med i Feldttoget 1799 mod de Franſke under Suwarow 
og man ventede ham t Begyndelſen af 1800 ved Erkehertug 
Carls Armee, men Ruſſernes Nederlag i Schweitz bevirkede 
hans hurtigere Tilbagereife til Petersburg. Den 28 Nov. 
1802 reiſte han til Wien'og vendte tilbage til Petersbura i 
Nov. I Aaret 1805 ftod han i Spibfen af et Wrmeccorpé 
ved Olmuͤtz og bar med i Slaget ved Aufteriig. Derfra be- 
gav han fig til Berlin, hvor han nød den meeft udmærkede 
Modragelfe. J Feldttoget 1807 commanderede han i adfkile 
lige Træfninger det rusſiſte Rytterie. I Feldttogene 1812, 
1813 og 1814 Hår han givet nye Prøver paa fin perſonlige 
— 1814 er han udnævnt til Chef for ten polſte 
rmee. 

Conſtantinopel (Conſtantinsſtad) af Tyrkerne 
kaldet Iſtambol (af cis Tyv modsy) af Wallacher og Bul— 
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garer Faldet Zaregrab (Kongeſtad), blev bygget af Cons 
ftantin den fore i det gamle Byzanzes Sted, indriet 330 
og Faldet efter Keiſeren. Den var indtil Aar 1453 Hoded⸗ 
og Reſidensſtaden i det øftromerfØe eller græffe Keiferdomme 
og fiden i det tyrkiſte Rige, Den ligger i Statholderſtabet 
Rumili ved Boſporus thracicus, ſom adifiller (Europa. fra 
Aſien, og har en flor og ſikker Havn. Stadens Udvortes er 
prægtigt formedelſt de mange Paladſer og de forgyldte Kug— 
ler og Halvmaaner paa Minareter og Moſcheer, men det 
Indre fvarer fun. lidet dertil. Gaderne ere for bet meſte 
jnævre og urene og den ftørfte Deel af Huſene Lave og byg⸗ 
gete af Leer og Trée. Luften t Conſtantinopel er fund, 
dog graſſerer Peften der aarlig formedelſt Mangel paa Anſtal— 
fer imod den. Sommerheden formindſkes ved de fra 
det forte Hav blæfente Vinde, men diſſe Vinde frem— 
bringe ofte en pludfelig Afvexling af Veiret og Overs 
gang fra Varme til Kulde. Staden er cen af de ſtörſte 
iEuropa. Jndbyggernes Antal regnete man for cen 
Miltion, for nærværende Tid anſlaager man bem omtrent 
til det Halve. Conſtantin byggede den ligeſom Mom; 
paa 7 Hoie. Ind ad Landet bliver Staden bredere og dan— 
net en Trekant med en ſtump Vinkel ved Spidſen. Denne 

Spidſe grændfer til Strædet, Nordſiden til Havnen, Syd⸗ 
fiven til Mare di Marmora, Veſtſiden eller Triangelens Bas 
fis hænger ſammen med det fafte Land, har den ftørfte Længde 
afdeire Gider og rælfer med en noget bøjet Linie fra Havnen 
mod, Syd til Mare bi Marmora. Paa denne Side, ef langt 
fra Havet, inden for Murens Omfang, findes Slottet de 
ſyv Zaarne Det havde førft 7, derpaa & Tgarne; men 
1754 nedſtyrtede de fire ved et FordfEjeld og 1766 endnu eet. 
J det,tiv Arfenalet hørende Avarteer er Capudan vafdas 
Bolig, Toihuſet, Skibsverfter ac. Ci langt derfra er 
Baniet eller Fængflet for de keiſerlige Slaver, ber behandles 
meget firengt paa dette fæle Sted. Forſtaden Galata, 
omgiven med en egen Muur, ligger lige overfor Serailet ved 
Havnen eller den Canal, ſom kommer fra det førte Hav, er 
af betydelig Størrelfe, haren Mængde begvemme og masſive 
Hufe og er Sædet for de europæifke Kjøbmænd. Endnu 
længere oppe ved Canalen ligger Tophana, fom har fit 
Mavn af fit Ganonfløberie. Ovenfor Galata og Tophana ” 
ligger Forftaden Wera, hvor de europæfffe Geſandter ops 
holde fig. Ikke langt derfra er Curopæernes aabne Begra— 
velſesplads og derved paa et Bjerg, en temmelig fror, for 
det mefte af Græfer beboet Forftad, St. Demetri faldet, 
Seiler man over fil den afiatiffe Side, feer man næften ét 
Midten af Canalen, pua en Klippe, Leanders Taarn, ſom 
er en Slags Feſtning, beſat med nogle Ganener og tillige et 
Fengſel. Paa hiin Side ligger Fæftningen Scutari, ligeledes 
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af betydelig Omfang. Conſtantinopels Befæftning er ubety⸗ 
| delig. Staden indfluttes af en Muur, der er beſat med 548 
| Zaarne, og paa Landſiden dobbelt og forfynet med en bred 
| udmuret Grav, Ved vandfiden ére 6 Porte, mod Mare di 
Marmora 7; mød Habdnen 13, foruden mange ſmage. For— 
ftæderne ere tildeels gandſte gabne, tildeels omgivne af. en 
gammelt, af Greker og Genuefer opbygget Muur. — Blandt 

Bygningerne fortjener Gerailet ifær at bemærkes. Det 
| tyrtife Navn er egentlig Serai (Slot), og til Forſtjel for 
| andre Slotte falde Tyrkerne det og Padiſchah Serai (det 

keiſerlige Slot). Det har en herlig Beliggenhed, "Mod 
ESydoſt har det Habbugten ved Nicca, Aſien og ifær Stutati, 
| mod Nordoſt Egnene ved Canalen, der kommer fra det forte 
Hav, ſamt Forftæterne Tophang, Pera og Galata, der hæve 
| fig ligefom i Teraffer paa Sjergene, Den utgjør med dene 
Haver en middelmaadig Stad, og er omgiven med en høi 

Muur, fom mod Ganalerne ev befåt med Canoner. Diſſe 
fyres af ved Keiſerens Spadſerefarter og ved offentlige Glæs 
desbeviisninger. Enkelte Skud derfra tilkjendegive en Stats— 
forbryders Henrettelſe i Serailet. Det Indre Serail er 
tætfet med Blye, men de yderſte Sirater, ſom Kugler, 
Halvmaaner ic, ere forgyldte, Hevedporten, foran hvitken 
paa den ene Side findes Sophiemoſcheen, Men paa den anden 
en ſtjon Fontaine, ev temmelig hoi og viid og fører til den 
førfte uregelmæsfige og flet brolagde Gaard, paa hvis 
venfire Side Mynten et' og paa den hoire Staldene, 

| et, ftort Hoſpital og adfillige andre Bygninger. Her 
er og Hofmofdeen, 3 en Fraſtand af omtrent tuſende 

| kridt fra den yderſte Port findes den anden. Den er ſaa— 
velfom den førfte bevogtet af Capidſchis og fører til ten 
anden Gaard fom er mindre og ſmukkere end den forſte. Byg⸗ 
ningerne deromkring er ei af famme Hoide; de have tildeels 

Seilegange. I Midten ev et ſtjondt Springvand, omſtyg⸗ 
get af mange Cypreffer og vilde Morbærtræer, Den vig> 

tigſte af Bygningerne her er Divan. Herfra kommer man 
til den tredie Gaard, ſom Fun Tyrker tør betræde, og diſſe 
kun, ndar de høre til Hoffet eller udtrykkelig ere Faldedes 
Kun Gefandterne komme fra Divanet igjennem en bedaekket 
Gang ind i Gultanens Audiensvarelſe, der findes i def In— 
derfte af Serailet og vel er prægtigt, men lidet og mørkt, 

| Videre Fjender man ef til denne inderſte Bygning, fom er 
Keiſerens og Fruentimmernes Opholdsſted. Udvendig feer 
Oman. mange ſtore, men uregelmæsfige Bygninger, der løbe 

ſammen i Kupler, fom ere bedæffeve med Blye. Foruden 
dette Hoved⸗Serail er der endnu i Midten af Byen et gam— 
melt, Eſti Serai, bygget af Muhamed 2den, hvor man ind— 
ſparrer den afgangne Keiſers Qvinder og Slavinder, forat 
de der kunne Vegræde hans Død deres hele Livstid, hvis de 
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ej bleve gifte. Antallet af Dſchamis og Moſcheer beløbet 
fig næften til 500, Denældfie og mærtværdiafte iblandt dem, 
er den, ſom blev opbygget af Juftinian den 1fte til Wré for 
den hellige Sophie. Den et 270 Fed i Længde og 240 i 
Brede, Kuppelen hviler paa Soiler af fort; Uigt Marmor, 
Gulvet er indlagt med Porpfyr og Verde antico og belagt 

med rige Zæppener, De 4re Minaretér har Selim ven 
ladet opføre. Af Bedehuſe (Meſdſcher) tæber- man 5000; 
videre 23 greſte, 3 armeniſke, Jrusſiſt og 9 catholfbe Kir— 
fer, 130 offentlige Bade, 11 Akademier, hvor paa keiſerlig 
Bekoſtning over 1600 unge Tyrker opdrages til Kirkens og 
Statens Tjeneſte; 518 høiete Lærcanftalter med frie Under= 
viisning og Pleie, 1300 Borneſkoler 20,5 Garavanſerais, 
mathematiſke og Seeſtoler, tyrkiſte, armeniſke og jødiffe 
Bogtrykkerier, offentlige Bibliotheker, Leder-, Saffian—⸗ 
Silke-, Bomuld, og Larredmanufacturer. Her er duelige 
Juvelerere, Guldſtikkere, Guldarbeidere og flere. Hantes 
Ien er meget betydelig og trives for det Meſte af Armenier, 
Joder og Græler, 

Conſtellaͤtion, Stjernernes Stilling og Forhold til 
hinanden. De ſaakaldte Nativitetſtillere ville af ven Conſtel— 
Iation,… hvorunder Enhver er født, forud beſtemme bang 
Skjebne og Livgvarighed m. m, Gonfitellation kaldet 
man sg flere til eet Stjernebillede hørende Stjerner, 

Conſtitution, er Indbegrebetraf Stategrundlovenes 
Konſtituerende Forſamling eret Selfkab, ter trædet 
ſammen for at beſtemme Statsgrundlovene. —aaledes faldte 
man i Frankrig 1789 den forſte Nationalforſamling, ſom udka— 
ſtede Frankerigs forſte Conſtitution og ſtildtes ad 1791. 

Conſul, bat Titelen pad de hølefte Oprighedsperſoner 
i den romerſke Friſtat, ligeledes en fort Tid 1799 — 18094 i 
den franſke Republik. Conſuler kaldes desuden viffe Embede. 
mænd i de ny-europeiſte Slater, — Efcerat man i Rom 
havde fordrevet Kongerne; indførtes en republikanſk Regje— 
ring og man fatte i Spidſen af Raadet fo Perſoner, der aariig 
fulde vælges og kaldtes Consules (Raadgivere). For at 
være valgdygtig, maatte man være tilſtede i Kom og have | 
tilbagelagt fit 433de Aar, Kun tre Gange afveeg man fra 
denne Forholdsregel. Conſukerne foranftaltede Senatets s og 
Folkeforſamlingerne, hvis Beſlutninger de fuldførte og hvori 
te førte Forſedet. Folket havde den lovgivende Magt og, 
Senatet eller Confulerne den ubsvende. J Krigen anførte 
Conſulerne Særen, førgede for ſammes Nødvendigheder eg 
udnævnte de øvrige Anførgre, Var Staten i Fare, var Con- 
fulernes Magt unindſtrenket; da kunde de, uden at fpørge 
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Folket tildele enkelte Magiſtratsperſoner uindſtranket Magt. 
De gave fremmede Gefandtere Audience, mobtoge Statens 
Breve, foranftaltede Krigserflæringer, havde Opfigt over 
Statscaſſen, Provindferne og med Prætorernes Indſeéttelſe, 
ogfaa over Retsveſenet. Conſulerne afvexlede maanedlig t 
Regjeringen og Forſedet, undertiden daglig, Deres Anſeelſe 
fvarede til deres Sagt. Lovene og Aarene bleve kaldte 

” efter dem (hvorfor Statsannalerne kaldtes Fasti consula - 
res) og de vare udmærkede ved haderfulde Inſignier. De 
fad ved drres Embedsforretninger paa en prægtig Stel 
(sella -curulis), havde i Haantden iftedet for det kon— 
gelige Scepter en Elphenbeens Commandeſtav (Seipio 
eburneus), vare iforte en purpurbrammet Soga (Toga 
prætexta) og vare ledfagede af 12 Lieterer, der bare 
Faſces (Riisknipper, omvundne med Laurbæryrene.) 3 
diſſe Knipper var f Forftningen ogfaa Ør.x, fom Tegn 
paa deres Magt. over tiv og Død, men diſſe bleve fra-Va⸗ 
lerius Publicolas Tid udtagne deraf, naar Conſulerne 
vifte fig i Staden og kun foiede til uden for Rom. Saale— 
des, havde de næften kongelig Magt og kongelig Anſeelſe. 
Ved deres Embedstiltredeiſe aflagde Senatet og Moms For⸗ 
nemſte høitidelige Lyfønfeninger i deres Duus og under Se— 
natets Ledfagelfe holdt de et høitideligt Offer paa Capitolium. 
Ved Marets Ende nedlagde de deres Embede med den Eed, 
at have forvaltet det obereensſtemmende med Lovene, En 
afgaaet Conſul heed Conſularis og havde Rang for de øva 
rige Senatorer, der ei havde været Conſuler. Til deres Fors 
rettigheder hørte at de bleve ſendte ſom Statholdere til Pros 
vindferne, hvor de førte Titel af Preconſuler (Vicecon— 
ſuler). Cfterat Rom ved Cæfar Auguſtus havde erholdt en 
monarkiſk Regjering, lod man vel de gamle Vardigheder veds 
blive for ligeſom at ſtuffe Folket med Sfinnet af en Repus 
blik, men deres Anſeelſe og Magt aftog meer og meer, faa 
endog en frak Keiſer drev fin Uforffammenfed og Galftab 
faa vidt at udnævne fin Heft til Conſul. De forfte Conſuler 
244 Aar ef; R. -B. (509 £..Chr.), vare Tarquinius Collas 
tinus og Brutus, og de ſidſte vare under Keiſer Suftinian 1ftes 
— Efterat Frankerig havde affat fin Konge og tilintetgjort ten 
indſtrenkede monarchiſke Gonftitution 22 Sept. 1792, erflæs 
redeg det for en Republik under Folkeſouverainitet. Denne 
Regjeringsform forandredes fnart og en nye proclameredes den 
23de Sept. 1795, hvis Baſis var modereret Demokratie. 
Et Fuldbyrdelſes Directorium af fem Perſoner ſtode i Spids 
fen af ſamme. I dets Sted traadde ten Irfe Novbr. 1799 
en Confutar: Gommisfion, ſom proviſoriſt beſtod af Bona— 
parte, Sieyes og Roger Dutos, hviske udkaſtede den fjerde 
Gonftitution, der alerede proclameredes den 15de Decbr. 
Frankerig erklæredes deri for en Republik ee conſulariſt 
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Regjering. Tre Valgconſuler paa 10 Aar (Bonaparte, 
Cambaceres og Le Brun, hver med 500,000 Frankers aars 
lige Befoldning) erholdt den udøvende og næften uindffræns 
fede Magt, Statsraadet, Tribunatet og den lovgivende For— 
famling deelte den lobgibende Magt. Den 2den Auguſt 
1802 blev Bonaparte udnævnt til Førfteconful paa Livstid, 
hvorved den franffe Stat igjen blev monarchiſt. Han er: 
holdt Met til at udnævne fin Efterfolger, foreſlage de to ans 
dre Conſuler, udnævne Præfidenten i Folkeforſamlingen, 
ſammenkalde denne, beftemme dens Varighed, ſammenkalde 
eg oploſe det lovgivende Corps vilkaarlig. Alle criminelle 
og civile Domſtole bleve ham imderÉaftede, han fif Benaads 
ningéret, Senatet indſtrenkedes til et Underordnet” Stats⸗ 
raad og Antallet af Tribunatets Medlemmer nedfattes til 
det Halve, Han beførgede Statsindkomſterne og Udgifterne; 
førgede for indvortes Sikkerhed øg udvortes Forfvar, havde 
Dveranførfelen over Krigsmagten, underholdt alle politiſte 
Forbindelſer med Udlandet, råtificerede alle Tractater og 4 
Fares Tilfælde havde fan endog Magt til at ophæve Gonftiz 
tutionen, Saaledes forenede ifær den forſte Conſulkongelig 
Magt med kongelig Unfeelfe, Hans Cibilliſte forhsiedes til 
6 Mill. Franker og den 16de Auguſt indrettedes et formeligt 
conſulariſf Hof i St Cloud og ved dette indførtes den gamle 
Hofetikette. En Conſulargarde var alerede forhen oprettet, 
nu blev Livvagten betydelig formeret. Man faae i alt dette 
Bonapartes Stræben efter hindffrænfet Herredomme, hvor» 
for mange &ammenfværgelfer fandt Sted imod ham. Diſſe 
tjente Fun endnu mere fil at befæfte hans Magt og det vas 
rede iffe længe før den førfte Conſul antog Keiſervordighe— 
den. — Fra Korstogenes Tider finde vi i forſtjellige Statet 
Conſuler fom Dommere I Søe og Handelsſager. Fornem⸗ 
meligt var det italienſte Stater, fom benyttede Korstogene 
dertil, at erholde den Ret af de aftatiffe Fyrfter af udnævne 
faadanne Dommere da Beſkyttekte af deres Natidns Handel 
i Levante; dette Exempel efterlignedes af de andre eurb⸗ 
pæiffe Magter for deres Handelsftæder j Lebante og Afrika 
og frå det i5de og 16de Aarhundred ogfaa mellem de eurb⸗ 
pæiſke Magter indbyrdes, faa diſſe Perſoners Antali og uden 
for Gurspa nu er meget betydeligt. Den Ret at fende dem, 
betragtes fom en Hoihedsret, men be kunne blot Tendeg til 
flige Stæder, hvor Vedtægt ler Trattater tillader dem at 
være, Deres Beſtemmelſe er åt beſthtte Søefolf og Hante 
lende af deres Nation, fee paa Jagttagelſen af Handelsfore 
drag og give Beretninger til dereg Souvetainér angagende 
Handelens Tilſtand og Fordele for deres Land paa det Sted, 
de opholde fig. J Henſeende til Forrettigheder ere de i 
Levante og Afrika forffiellige fra de europeiſte. fine, der 
behandles ſom Gefandtere, have fuldkommen Civils Juris: 
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diction over deres Fyrſtes Underſaatter, felv fit i Udlendin— 
gers Klage imod dem. Mindre betydelig er den Jurisdics 
tion, "de øvrige Confuler have og angaaer egentlig lun Han⸗ 
delsanliggender, hvori man dog fnarere fan betragte dem 
ſom Voldgiftsmend end fom Dommere. De ftaae ei engang 
ved fiden af Geſandterne i nederſte Claſſe, fhi de have ingen 
Grevitiver, men fun Beſtallingsſtrivelſer, ſom førft- maae 
betræftes af den Stat, hvori de opholde fig, Derfor have 
de heller ikke Geſandternes Forrettigheder, Befrielſe fra 
fremmed Jurisdiciibn og Afgifter, egen Gudstjeneſte, Ceres 
monier 0. f. v. Deere underkaſtede Civiljurisdictionen paa 
det Steb, hvor de opholde ſig. General-Conſul kaldes 
Cen, ſom udnævnes fyr flere Stæder eller er over flere 
Gonfulerz undertiden faner Gonfulen en Biceconful til 
Medhjelper. 

Conſulta, Statsconſulta, det er Statsraad, var 
en egen Green af Statsforfatningen i Kongeriget Italien. 
Efter Freden til Luneville nedfatte den førfte Conful en 
Gonfulta i Lyon, der beftod af ham ſelv, Talleyrand og 482 
cisalpirijfe Deputerede; denne Conſulta gav Staten en nye 
Forfatning og Navn af den italienſke Republik (25de Jan, 
1802), hvori Regjeringen betroedes en Præfident, en Vite— 
præfident, en Statsconſulta, Miniftre og et Lovgivnings— 
raad, Statsraadet (Conſulta) beſtod af 8 Perſoner og 
havde ifær de udenlandffe Anliggender og de diplomatiſte 
Gager at beſorge. Da Forandringen i den franfe Forfats 
ning 1804 ogfan frembragte en Forandring fi den italienffe 
Republik, begav denne Conſulta fig til Paris, og næfte Aar 
forandrede den republicanſte Regjering fig til en monarkiſt 
kongelig. Ved den nye Ørganifation fik Statsraadet føl» 
gende Indretning. Det beftod I) af et &Geheimeraad af 8 
Statsraader (Conseil des consulteurs); 2) et Lobgivnings— 
Gonfeil- af 12 Statsraader og 3) af et Auditor Confeil af 
15 Statéraader. Kongen, Vicekongen eller en. høi Krons 
embedsmand -præfiderede i Statsraadet, der kun meddeelte 
Raad og Fun i 18 Medlemmers Nærværelfe kunde deliberere, 
Ingen funde blive Medlem af en højere Section, med mins 
bre han iforveien har været det af en lavere.  SMedlems 
merne af Geheimergadet vare Statsraader paa Livstid, 
Dette Inftitut oploſtes 1814 tilligemed Kongeriget. 

Conté (Wicolas Jacques), Kunſtner, Mechaniker, 
Chemiker 2c., bleb født i Et, Cenery, et langt fra Seez, 
den 4de Auguſt 1755 og døde den 6te Decbr 1805. Faa 
Aar efter hans Fødfel døde hans Fader, Conté var neppe 
tolv Aar gammel, da hans udmærkede Genie vifte fig og 
drog ham med uimodftaaelig ———— til Mechanik og 

d 2 
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og Malere, UAlerehe £ fit 18de Aar malede han med meget 
Held religisſe Gjenſtande, helligede fig derpaa Portraitmales 
riet, dog uden af forfømme de phyſikalſke og mekanifke Vis 
denſkaber, hvortil han havde ftor Zilbøielighed. Han overe 
gav Modellen til en af ham opfundet hydrauliſk Maſtine til 
Videnſkabernes Akademie for at prøves, og dette gav den fors 
deelagtigfte Beretning derom. Efterat have giftet fig med 
en Kone af gen af de fornemfte Familier i det forrige Nors 
mandie, nedſatte han fig i Yaris, hvortil han længe havde 
Lyſt. Her blev - han fnart bekjendt. Han ardeidede 
meget i Phyſiken og blev Directør for det asroſtatiſte Ine 
ftitut. For at give de ved Armeerne værende Aercnautcom=' 
pagnier et Foreningspunkt, blev Conté commanderende Chef 
for Aſronauterne med en Brigadechefs Rang. Naäſten paa 
famme Tid blev Commisſionen for Bjergverkerne opmærtfom 
paa ham, da ben havde ben Henſigt at afhjelpe den Mangel 
paa Blyantspenne, der fandt Sted, da de med flor Bekoſtning 
maatte føres fra Udlandet, ved egen Induſtrie. Conté vos 
vede et Forføg og blev Stifter af en Fabrik, fom førte hans 
Ravn og ſtaffede Frankerig en nye Handelsgreen. Kort 
derpaa maatte han tilligemed flere Lærde følge Toget til 
Wgypten, og han afreiſte ſom Brigadechef for Asronautcorp⸗ 
fer, fom han havde foreftaaet i Meudon og dannet af de 
dueligſte Kunſtnere. Ved fin Ankomſt til Alexandrien inde 
rettede han paa det derværende Pharus Ovne til gloende 
Kugler, for at helde te engelffe Skibe borte, Der'ra kaldtes 
han til Cairo, hvor han indrettede de nødvendige Vaobena 

værfiteder, Møller, Myntmaſtiner, Krudtfabriker m. m. 
Han forbedrede Bagerierne, ſtaffede det NRodvendige til Ho⸗ 
fvitalerne,  mathematiffe Inſtrumenter for Ingenieurerne, 
Glas for Aſtronomerne, Forſterrelſesglas for Naturforſterne, 
Blyantspenne for Tegnerne, Fort ſagt: alt hvad der ved en ſaa⸗ 
dan Expeditiony, med en ſaadan Tendens og i et ſaadant Land 
var nobevendigt. Han oprettede og inden fort Zid en Tele— 
graph, uagtet det var forbundet med ſtore Befværligheder. é 
dette hede Clima. Det er næften umuligt at anføre alle de 
Arbeider, fom han udførte i Ægypten, hvilket Land han dog 
fnart maatte forlade. Hans fiore Fortjeneſter bleve et uber 
lønnede; han blev een af Wreslegionens forſte Medlemmer. 

Continentalſyſtem faldte man Napoleons Plan 
at udelukke England fra al Forbißdelle og Hanbel med det 
faſte Land. … Man >vilte paa denn? Maade tvinge England 
til Fred og til Erkjendelſe af ben of Frankerig antagne Søe- 
ret. Allerede længe var der fort en heftig Striid mellem be 
handlende Maticner om bet neutrale Flags Rettigheder. 
England vilde ei antage den Sætning, at frit SFib gav frie 
gadning og man reſpecterede ei det neutrale Godg i fiendtlige 
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Skibe. Man havde tiltaget fig den Met, ei alene aft vifitere 
enkelte neutrale Skibe, men og bem, fom fejlede under Con— 
voy, uden af lade fig nøje med den convoyerende Officers 
Forſikkring, at intet Contrabande fandtes ombord. — Man 
üdſtrakte Begrebet Krigscontrabande ei alene til Vaaben og 
Ammunition, men og til alle de Gjenſtande, hvoraf de kunde 
forferdiges. Den Grundſétning blev ftedfe almindeligere, 
at man var berettiget til af confiſtere ethvert Slags Con— 
trabande tilligemed Skibet, der førre bet. Over Begrebet om 
Blokader og ſammes Udſtrakning, vare Ligeledes nye Ideer 
fomne i Omleb. De neutrale faavelfom de mindre krigfo— 
rende &øemagter paaftøde at én Blokade fun fandt Sted, 
naar en Havn eller Gøeplade virkelig var fpærret ved fiendts 
lige Skibe, og at man blot havde Lov til at confiſtere de 
Skibe, ſom føgte aft trænge igjennem en ſaadan Blokade. 
(Englænderne udvidede Begrebet Blokade ei alene til Mun— 
dingerne af Floderne, ja endog til hele Kyſter og Lande, men 
de paaſtode at en ſtriftlig Erklering var nok fil at frem» 
bringe en ſaadan Blokadetilſtand. — Frankerig forlangte nu 
at alle Stater ſkulde luffe deres Havne for Englænderne, 
fordi England et erkjendte Havenes Frihed og den neutrale 
Handels Rettigheder. Men heraf fulgte Handelens Stands— 
ning i alle de Stater, Frankerig havde Indflydelfe paa, og 
Deres Tab herved var næften et ligefaa ſtort Onde ſom Kri— 
gen ſelv. Frankerig lovede vel Nationerne til Gjengjeld at 

deres indre Handel ſkulde blomſtre, men dette er umueligt, da 
denne Blomſtren kun kan finde Sted i Forening med ud- og 
Indforſel. Selv Hovedhenſigten af Napoleons Forholdsregel, 
Englands Svætllelfe, opnaagedes aldeles ikke og England aabnede 
fig fnart nye Canaler for fin Handel. — Continentalſyſtemets 
Hiſtorie begynder med det berygtede Berliner - Debret af 21de 
Movbr. 1806, ved hvilket de brittiffe Øer til Lands og Vands 
erklæredes i Blokadetilſtand, al Handel og Correſpondens 
med dem blev forbuden, enhver Englæender, man traf i Lande, 
der vare befatte af franſke Tropper eller tilhørte Frankerigs 
Allierede, anfaaes for krigsfangen, alle Barer og Eiendomme 
og ethvert Magafin, der tilhørte en Englænder, erklæredes 
for god Prife og al Handel med engelſte Barer blev forbuden. 
Intet Skib, ver kom directe fra England eller engelſte Cor 
lonier maatte løbe ind i nogen Havn. England forfømte ei 
at tage Repreſſalier mod Dekretet i Berlin, førft ved en Ge— 
heimeragadsordre af 7de Januar 1807, hvorved det blevalle neus 
trale Skibe forbudet at fare fra cen Havn til en anden, naar 
diſſe Havne tilhørte Frankerig eller dets Allierede, Ethvert 
neutralt Skib, ſom overtraadde diſſe Forſtrifter, ſtulde med 
Ladning og Alt confifferes. Endnu mere trykkende for dem 
neutrale Handel blev en anden engelf£ Forordning af 1Ite 
Rovbr. 1807. Herved bleve alle Havne og Steder, der vare 
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i Krig med England underkaſtede be ſamme Indſkrankelſer, 
fom om de vare paa det ftrængefte bloferebe, Al Handel med 
Pige Landes Varer blev forbuden og de dertil brugte Skibe 
underkaſtede Confiſkation. En anden Forordning erflærede 
tillige Salget af Skibe, ſom de Krigførende overlode de 
Neutrale, for ugyldigt. — Neppe vare diſſe Ordrer udftedede, 
før der fulgte Repreffalier fra franfE Side. Ved et Decret 
fra Mailand af 17de Decbr. 1807, ſtjerpet ved et af Tuile— 
rierne den 11te Januar 1808, blev ethvert SÉib, af hvad 
Nation det og var, fom feilede til England, var vifiteret af 
et engelfE Skib eller havde fvaret en Afgift til den engelſke 
Regjering, anfeet for denationaliferet og erflæret for engeiſt 
Eiendom, og ſom ſaadant var det god Priſe. For deſto 
fittr.re af tilintetgjore den engelſte Handel, udkom den Zdie 
Auguſt 1810 Tarifen af Trianon for Colonialvarer, hvilken 
endnu mere udvidedes ved et Dekret af 12te Septbr. ſamme 
Aar; herpaa fulgte den 13de Octbr. et Dekret fra Fontaines 
bleau om be engelffe Varers Opbrændelſe. — Diſſe Decreter 
maatte ogfaa antages med forfÉjellige Modificationer i alle 
de Lande, der ftode i Forbindelſe med Frankerig. 

Contingent kaldte man den Deel af ben tydſtke 
Rigsarmee, ſom de enkelte Rigsftænder maatte levere til 
Rigsfrigene. Heri rettede man fig fordum efter en Rigslov 
af Carl ste fra 1521 (Rigsmatrikel), fiden efter Rigsdags—⸗ 
beflutningen af 1681; ifølge hvilken Armeen i fædvanlige 
Krige ffulde udgjøre 40,000 Mand (12,000 Ryttere og 
28,000 Fot folk). Tog Faren til, blev Contingentet fors 
doblet (duplum 80,000 Mand), ja gik endog til det Tredob⸗ 
belte (triplum 120,000 Mand). IJ den fidfte franſke Krig 
har man udførevet det Femdobbelte (200,000 Mand), hvil» 
ket dog et gandſte kom iſtand. Halvparten af Generalerne 
ved Contingentet vare Katholſtke, Halvparten proteſtantiſke. 
Smage Rigsſtonder gave ofte Penge iftedet for Mandſtab— 
Rhinforbundets Oprettelfe forandrede Intet uden Formen for 
de Fyrſter, ber tiltraadde ſamme; men de øvrige bleve aldes 
les fritagne for te Forbindtligheder, Carls Rigsmatrikel paas 
bød. Ved Rhinforbundets Oprettelfe beløb Contingentet fig 
til 63,000 Mand. Da Forbundet fiden tiltug og Medlems 
mernes Antal forøgedes til 36, blev og Troppecontingentet 
beftemt til 119,980 Mand, men formindfÉedes derpaa, da 
Olbenburg og Aremberg indlemmedes i Frankerig til 110,180 
Mand, hvormed Frankerig ſtulde forene et Contingent af 
200,000 Mand. Sfølge de Beftemmelfer, fom ere tagne efter 
Rhinforbundets Ophævelfe, ffal hvert Medlem af det tydſtke 
Rige ſtille et viſt Contingent efter fin Storrelſe og Vig⸗ 
tighed. 

— 
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Contour, Omrids, 

Contrabande, Contrehande kalde vi alle be Varer, 
ſom lovſtridigen indføres i et Land eller udføres af et Land. 
Der gives Krigs⸗ og Handels-Contrabande. Stas 
ternes Tractater imellem hverandre beſtemme hvad Krigscontra⸗ 
bande er, dog ere de aldeles ikke overeensſtemmende. Endnu 
før de italienffe Handelsſtaters Consolato del mare, havde 
adffillige Magter forbudet deres Underſaatter at tilføre deres 
Fiender Vaaben, Bed de krigforende Magters Fordrag og 
Forordninger hlev det fiden de neutrale Magter forhudet at 
tilføre Fienden Krigsmunition og deraf blev Navnet Contra— 
bande (Contra bannum) brugeligt. Siden udvidede man 
Begrebet ogfaa til flige Ting, hvoraf Vaaben kunde forfærz 
diges. Ale andre Barer, felv de, sm unde være Fienden 
meget nyttige, f. Cr. Korn, Viin, Levnetsmidler, anſages 
for frie Varer indtil de nyefte Tider, da Begrebet Krigscon⸗ 
trabande fif en overordentlig Udftræfning. Adſtillige krig— 
førende Magter tillode fig i Slutningen af forrige Aarhundred 
genfidige Declarationer derover, f. Ex. England og Rusland 
1794, hvilke forlangte, af de neutrale Magter ei maatte tils 
føre Frankerig Korn, og England vifte tilfibft declaratorife 
Vilkaarlighed, da det erklærede f. Er, ſaltet Kjød for Con-= 
trabande, under det Paaffud, at det blot kunde være beftemt 
for Garnifoner og Skibsmandſtab. Handelscontrabande 
beſtemmer hver enkelt Stat felv, meeſt efter ven Grundfætning 
Intet at lade indføre, fom Landet felv frembringer i Mængde, 
og Intet udføre, fom behøves til eget Tarv. Endelig Falder 
man og flige Varer Contrabande, hvoraf de ved Indforelſen 
beftemte Afgifter ei ere ſparede. É 

Contra-⸗Proteſt. Naar den, hvorpaa fræfkes, et 
betaler en Verel, lader Verelens Cier derover optage ef notas 
rial Document, fom Bilag, at han Intet har forfømt ved 
Præfentationen, Dette falder man Proteſt. For at kunne 
gane frem mod Acceptanten efter Verxellovene, ev det i adſtil— 
lige Lande Skik, at Ihendehaveren igjen præfenterer Udſtæe— 
deren den til Rembours. Nagter han denne, optages et nyt 
Document, ſom kaldes Contra» Proteft; og fun paa Proteft 
og Contra-Proteſt Fan en Vexelklage her grundes. 

Contrapunkt. Oprindeligen forſtod man derved 
det harmoniffe Accompagnement af: flere Stemmer, fom man 
fatte til cen Melodie. J ældre Tider antydedes nemlig Nos 
derne blot ved en Rekke Punkter, fatte paa forſtjellige Linier, 
og, naar een eller flere Stemmer fulde fæftes til for Accompag—⸗ 
nementets Skyld, faa maatte en nye Bælte ſattes imod den 
anden, altfaa et Punkt imod det andet, J denne Betpdning 
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var Contrapunkt ef andet end den harmoniffe Sammenſat⸗ 
ning. 3 mere indØrænket Forftand er det de til en Gang: 
fatige Stemmers ſardeles Art. Kunne diſſe Stemmer vorle 
med hverandre, og uten Forandring i deres Gang eller 
Tilſideſettelſe af Harmonien fæltes heiere eller lavere, fals 
des nette den dobbelte eller mangfoldige Contrapunkt. Lade 
Stemmerne fig ei uten Reglergeés Tilfidefættelfe bende om, 
kaldes Satſen det enkelte Contrcapunkt 

Contraſt. For længe ſiden har man gjort den Erfas 
ving, at modfatte Sing, ber ſtilles ved Siden af hinanden, 
Tatte- hinanden i et ſterkere Lys. Hoie og glindſende Far— 
ver, ſynes ved Siden af mørke og foage endnu hoiere og 
mere glindfente, og ligeledes forekomme de mørkere endnu 
mørkere, Fortissimo %yder ftærkere efter Pianissimo, dette 
Tyder lavere efter hiint, og en pludferig Generalpauſe efter 
Fortissimo gjør ét beſyaderligt Iadtryk. Alle diſſe Virknin— 
ger af Contraͤſter ere for længe ſiden bekjendte nok; desuagtet 
har det ei vet villet lykkes nøiagfig af beſtemme Contra— 
ſtens Veſen, hvorved Hovedhindringen var Contraſtens Fors 
vexling med Anthitheſen. Denne har vel tilfelleds med Cons 
traften , at en Forening af forſtjelligartede Gjenſtande finder 
Eted i begge, men i hiin ere de forenede fom Modſatninger, 
i denne fom Lizhed, der for deſto mere at ſtjelne dem fra 
hinanden,, her for at fammenligne dem Anthitheſen er 
ſaaledes en virkelig Modſetging, Contraften blot Afſtikken 
og det er urigtigt at falde Contraſten Modſætning, hvilket. 
de fleſte Wſthetiker have gjort, Modfætningen, fom forener 
Ting, der ſynes modſigende, gives Vittighedens Fornøielfe 
og bedemmes af Forftanden, Contraſten derimod bedømmes 
blot af Folelſen, med hvilken den ene har at gjøre, Con— 
traften er intet andet end Sammenftiltingen af to paa Fo⸗ 
lelſen virkende Gjenſtande (Skikkelſer, Bevagelſer, Toner, 
Gharacterev 2c,) til et andet Indtryks Forhoielſe eller 
Evæltelfe i Sammenligning med det forſte. En ſaadan 
Contraſt er ſtrigende, naar Overgangen fra en Felelfe til 
den modſatte ei feer lidt efter lidt, men pludſelig og uvens 
tet; den virker da fraftøtende, ev modbybelig og ofte farlig 
i Livet. Hvo vilde pludfelig og uforberedt bringe en om 
Veninde Efterretning om hendes Elſtedes Død, og det netop 
i et Hieblik, da hendes Hjerte var Gleden hengivet. Dog 
byber Kunſtnere, ſom blot føge at overraſke 08, ofte 
hvad vi i Livet have Modbydelighed for, . Forſtode de 
dem paa' den fande æfthet'ær Contraft, vilde de ei handle 
faa ubarmhjertigt med, vore Folelſer: de: vide virke 
ved Contraſt, men bruge blot de yderſte og forftaae 
si at træffe be midlere, blode. For af forherlige en dydig 
Helt, file de ham et laſtefuldt Uhhre ved Siden, der 
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Tappre en Feig ꝛc. ”Men Hvorfor”, fpørger GEberhard, 
fom her fade meget rigtigt, ”Forfmaae de ſtore Meſtre diſſe 
alntindelige Midler?” De vide for det Farſte, at de yderſte 
Contraſter fun «re faa, Naar de vilde indfkrenke fig til 
bem, fremkom Genéformighed i deres Værker, ſom vilde 
gjere dem mistenkte for Aandsufrugtbarhed. Dernæft føle be, 
at et poetiſf Vært faavelfom et Malerie bliver haardt ved 
be yderſte Contraſter. De Fjende ligeſag godt fom ben ſtore 
Maler, Nodvendigheden af ved fvagere Forſtjel og blidere 
Overgeng at fammenfmelte de enkelte Farver i dereg Malerie 
for at bringe den ſtjonne Harmonie i det Hele, hvilken ev 
møre velgjørende end den meeſt brogede og afſtikkende Colorit. 
De jætte altſaaga ikke Dyd og Laſt, Tapperhed og Feighed, 
Kjerlighed og Gad ved Siden af hverandre, men te fætte et 
Slags Dyd, Tapperhed eller Kjerlighed ved Siden af et 
andet: den mandlige Dyd ved Siden af den qvindelige, den 
rage ved Siden af den bløde; de fammenftille en Ajaxes raae 
Tapperhed med Achilles's ungdommelige Mod eller Ulyſſes's 
betenkſomme; Hektors faderlige og Andromaches moderlige 
Kjerlighed. Overhovedet tjener Contraſten til at undgage 
Gensformighed og befordre Mangfoldighed. Fra dette Syns— 
punkt tages ben fornemmelig i de dannende Kunſters Theorie, 
hvor man modfætter den det blot Symmetriſtke, ſom Fun vilde 
frembringe Stivhed. , 

Contre⸗Admiral, en Anfører til Soes, der har 
ang efter. en Viceadmiral; hos Ciuglænderne kaldes han 

Admiral, hos Hollænderne Schout by Nacht. — Gon— 
tremarche betyder 1) Troppernes Tilbagetog for bag— 
læengs af gjøre Front; 2) en anden Retning ved Krigéhæren; 
2) til. Søcg er det, naar alle Side i en Flaade, hyvilke findes 
i en Linie, ftille fig bag det fidfte SFib. — Contreſcarpe 
kaldes i Krigskunſten den ſtjevt anlagde Gravſide imcd Mar. 
ken, ſom ſtager ligeoverfor Gravens Skraaning ved Staden 
(la scarpe), Men man forftaaer og derved ſaavel hiin egent— 
Lige Contreſcarpe, fom de udenfor ſamme liggende Værker, 
nemlig den bedekkede Bei, med Bryſtvern og Glaciet. 

Contribution (Sammenſkyden), er 1) den Afgift, 
fom Beboerne af erobrede Lande paalxgges af Fienden. Den 
er egentlig et Wquivalent for, af Fienden lader Beboerne 
beholde deres ubevægelige Eiendom og forſkaaner den bevæs 
gelige fra Plyndring og Ødelæagelfe, Sadvanlig fluttes 
Contributionsfordrag om hvor ſtor en Sum der ſtkal betales, 
naar den ffal betaleg 26. 2) Contribution fan og betyde 
den Skat, fom en Regent i Krigstider paalægger fine egne 
Underſaatter, for dermed at beſtride de forhøiede Udgifter, 
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Controleur, Opſynsmand, een ſom ſtal paaſee at 
Alt ved viſſe offentlige Indtægter gaaer rigtigt til, at intet 
Bedrag finder Sted og derfor holde Bog derover, Der gives 
forfejelige Slags Controleurer. 

Controvers, Stridsſag, Stridighed, ifær i Reli— 
gionen. Gonfrovergépræfener ere faadanne, Hvori 
andre Religionspartiers Frocélærtomme gjendrives. Status 
controversiæ, en Stridsſags eller en Proceſſes egentlige 
Beſtaffenhed. 

Contumaz, naar def er faa meget ſom Quaran—⸗ 
taine, betyder den Tid, hvori et Skib, der kommer fra 
et Sted, fom er mistænkt for fmitfomme Sygdomme, et tør 
lande ved fit Biſtemmelſesſted, ei loffe fine Varer, ei affætte 
fre Paſſagerer eller indlade fig i noget Slags Forbindelſer. 

a denne Tid i Førftningen almindeligt var anfat til 40. 
Dage, faa opkom deraf Navnet Quarantaine, hvilket vel er 
det meeſt brugelige, men ei der meeſt paſſende, da Tiden bes 
ſtemmes meget forſtjellig efter Omſteendighederne. J Forſt— 
ningen var det fornemmelig Sfæderne ved Middelhavet, der 
brugte flige Forſigtighedsregler formedelſt deres ftore Han— 
del paa Levante, hvor Peſten er meget almindelig. Diſſe 
Forſigtighedsregler bleve almindeltzere, da fiere Nationer 
deelroge i denne Handel, og, da man tillige bragte peſtagtige 
Gyguomme fra Veſtindien f. Cr. den gule Feber, Ogfaa t 
det indre af Landet finder Contumaz Sted, naaer en peftage 
tig Sygdom yttrer fig i en eller anden Stad eller Provinds, 
fom. nyligt i Staden Noja i det Neapolitanfe, — Contu—⸗ 
maganftalter Her Quäarantainanſtalter ere deels be Stæz 
der, hvor Skibe og Reiſende holde Quarantaine, deels de Love 
og Indretninger, de maae underkaſte fig, Til noiere Kund⸗ 
ſtab om ſaadanne Anſtalter anføregen forf Skildring af Qua— 
rantaineanſtalten i Marſeille, ſom een af de bedſte i Europa— 
Jatet Skib, ſom kommer fra nogen mistænkt favn, fornem— 
melig fra Levante eller Varbariet, tør løbe ind, uden i For» 
veien at have viiſt fit Sundhedspas eller fit Patent. Her— 
paa beroer for Storſtedelen Beſtemmelſen af Quarantainen. 
Patentet er enten 1) Patente nette, nagr Stedet, hvorfra 
Skibet udløbere er fuldkommen ſundt ellet 2) touchée, naar 
vel Stedet felv var fundt, men Skibe fra mistænkte Steder 
vare ankomne bertil, 3) sonpconnée, naar Sundhedsatteſten 
erklærer at dør herffer en ondartet epidemiſt Sygdom, eller 
Gumunication finder Sted med Egne, hvør Peften er uds 
brudt; 4) brute, naar Peften herſter enten paa Stedet felv, 
hvorfra Skibet kommer eller dog i Nabolauget. For Rig: 
tigheden af diſſe Patenter indeſtager faavel Stedets Conſul, 
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| der harfunderſtrevet Patentet, ſom Skibscapitainen, Efter⸗ 
ſom diſſe Patenter [yde tør mu Skibene gaae til Ankers i een 

af Havnene ved den nær Marfeille liggende Øe Poméguas. Ef— 
ter en nye omftændelig Examen, hvorved Gapitainen maae 
beedige Sandheden af fit Udſagn og efter en noiere Prøvelfe 
af Sundhedspatenterne beſtemmer Quarantainens Tid og 
Maade. Zed alt bette holder begge Partier fig i nogen 
Fraſtand fra hinanden. Har Capitainen Breve eller andre 
Papirer hos fig maae -han afgive dem. De gjennemreges da 
eller gjennemtrekkes med Wbife, Quarantéinens Beſtem⸗ 
melfe retter fig efter adffillige andre Omftændigheder for- 
uden Patenterne, nemlig efter Varernes Beſtaffenhed- af 
hvilke nogle lettere modtage Peftftoffet, ſom alle Slags Uld: 
varer, Silke, Hør og Hamp, Pelsvark, tørt Læder, 
Kjer 2C,, andre modtage det tife, ſom Kryderier, Tobak, 
Vin, raae Huder 2c. Man beftemmer og Quarantainen 
efter Havnene, hvorfra Skibene komme og der antages i 
denne Henſeende tre Claſſer. Fil den førfte høre Havnene 
fra Dalmatien til Waypten og Maroklo, til den anden Ky— 
ften fra Tripolis til Algier, til den tredie Conſtantinopel, 
det forte Hav o, f. v. Endelig feer man og hen til Forfald 
paa Reifer, om Nogen er bleven fyg yaa Skibet, hvor het 
har landet underveis, hvo det har taget ombord 2c. Alt 
dette beſtemmes nøie af Capitainens Papirer og Examen, og 
nu afgjereg Quarantainens Varighed, Et Skib med Pa- 
tente nette, med Barer der ei modtage Switten, fra en 
Havn af 1fte Claſſe fættes til en Quarantaine af 18 Dage, 
med Varer, der modtage Smitten paa 20 Dage og ſaaledes 
forholdsmæsfig. Skibe, fom fomme fra en Havn af 3die 
Claſſe maae uden Henſyn til Patent og Barer ligge 40 

|. Dage i Quarantaine. Saaſnart denne ér beftemt, kommer 
Skibet i den Deel af Havnen ved Øen, ſom anviſes det efter 

fit Patent, Det beholter en Bagtbaad ved Siden og Vagt 
ombord, fom det ſtrax har erholdt for at hindre al Commu— 
nication; Skibet lufz:8, intet andet Skib før nærme fig det, 
Equipagen maae blive ombord, Nodvendighederne tilrætteg 
Mondſkabet ved lange Stenger. Daglig fendes en: nøiagtig 
Beretning over Mandſtabets Tilftand til Sundhedsraadet, Pos— 
fagererne, fom ei ville blive paa Skibet, komme i det paa Øen 
værende Lazareth. Dette har to Hovedafdelinger, tet ftore Las 
zareth og det lille Peſtlazareth. De Sunde komme i vet før» 
fte, de Syge i det andet; det Hele omgives af en dobbelt, 25 
Fod høj Muur, omkring hvilken. beftandig gaaer Vagt, 
"Det fore Lazareth har igien ſine Afdelinger efter Skibenes 
Patenter, Det Heles Befætning beftaaer af en Lazareth⸗— 
Gapitain, en Lieutenant, Soldater og Dorvogtere. Saa— 
fnart en Paffagerer er fommer i Lazarethet faaer fan en 
Vagt, der ei forlader ham Dag eller Nat, han tør ei komme 
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ud af Lazarethet eller til noget Menneſke i Nerheden, ſom 
overhovedet Ingen kommer enten ud af Lazarethet eller ind i 
famme uden Gapitainens- Tilladelſe. Enhver Paffagerer 
fager et eget lille Varelſe, hvoraf han ei tør gaae ud før 
den 16de Dag dg ſom lukkes om Natten. Kun de Poffagez 
ver, der komme med et Stib, fom far patenté nette, før 
om Dagen ſpadſere paa den. frie Piads ved deres Afdeling 
eller paa ef Gallerie, ber er omgivet med et Gitter, Saa— 
fnart der hos een af Paſſagererne eller een af det paa Ski— 
det blevne Mandſtab vifer fig Spoer af Feber, bliver han ſtrax 
bragt i det egentlige Peſtlazareth og gandſke iſoleret. En Læge, 
der dog adſtilles fra ham ved et Bitter, examinerer ham, 
Bliver Sygdommen anſeet for Peſt eller mistænkelig faa 
maae Vagten undgaae al Gommunication, med den Enge, 
Lægemidler, Spife og Drif rætfes ham paa en lang Stang; 
han kan fÆtifte og gjøre fit Teſtamente, men faav,d den 
Geiftlige ſom Notariusſen adſtilles fra ham ved et Gitter, 
Dser han, bliver han med Sernhager bragt paa entille Rulle— 
vogn oz fil en Grav fom ér meget dyb og hvori findes 
Kali, Den maae ei aabnes før efter 30 Aars Forlob. Alt 
hvad ber er i Varelſet brændes, Vagene førabes og hvids 
tes paa nye, Gulv og Vinduer vaffes- med Wdike 2c, 
Kommer han fig, erklæres han ei for fri, før alle Bylderne, 
(hvis han virkelig har havt Peftfygdommen) ere ful: fomne 
tørrede. Efter enhver Syadbom, felv naar ben et er Peſt, 
begynder Quarantainetiden paa nye for Skibet og forøges 
paa 10 Dage, Efter Quarantainens Forløb blive Paſſage— 
ren endnu Engang gjennemrøget 4 fil 5 Minuter og derpaa 
fluppet ud af Gapitainen. Skibet og Ladningen blive dog 
jo Dage fænger i Quarantaine. Barerne bringes i de efter 
patentet beſtemte Afdelinger af Lazarethet, udſatte for Luf— 
tens Zræt ofte vendte ꝛc. Efter fuldendt Quarantainetid 
bringes det tilbage paa Skibet, ſom efterat det endnu en» 
gang er gjennemroget og examineret befrieg fra Quaran— 
taine. Virkelige Peſtſtibe med Patent» brute, tillades ei 
at lægge til-ti de fleſte Quarantaineanftalter. Ved den i 
Marfeille kan de vel løbe find, men alle Forſigtighedsregler 
fordobles; Quarantainetiden for Paſſagerernebeſtemmes til 80 
Dage og for, Skib og Sarer til 100; Varene luftes førft 
20 Dage paa Skibet, derpaa ligefaa længe paa Baade, og 
bringes nu førft i Peftlazararethet. Enhver Mistænkt eller 
Syg kommer firar i Peſtlazarethet og adſtilles paa det 
ftrængefte fra andre, Efterat være bleven friſt, maae han 
paa nye holde Quarantaine i 80 Dage og i de forſte 50 til 
60 ei forlade fit Verelſe. Sele hans Vagt fættes paa 80 
Dages Quarantaine og Skibets forlænges endnu 80 Dages 
Alle Barer udpakkes og luftes; Laſtdragerne og Arbeiderne, 
ſom have dermed at beſtille, maae ligeledes udholde 80 Dages 
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| Quarantaine før de flippe, Saalange en Veftfyg ligger i 
Lazarethet før ingen anden i Quarantaine værende Paſſaͤgerer 
foriade fit Verelſe uden Henſyn paa Skibets Patenter 

i 

Conus, fee Kegle. 

Convent kaldes enhver Sammenkomſt. Under Revo— 
lutionen i Frankerig kaldtes Nationens Forſamling ved ſine 
Repræſentantere Nationalcoppent. — J Kloſtrene kaldes 
Munkenes Forſamling i Kloſterets Anliggender Convent ſaa— 
velfom Stedet, hvor de ſamles, ofte endog Kloöſteret felv; 
deraf Conventual, en Stiftsherre, en Munk 2c,.— Con— 
venticula, Conventikler kaldes hemmelige Sam: 
menkomſter, f. Er. af religisſe Svermere, Bohmiſter ꝛc. 

Conventionspenge kaldtes de Penge, ſom ifølge 
en af de tydſte Rigsſtender 1750 truffet Overeenskomſt ude 

| prægedes efter den nye wienſte eller tyve Gyldenfod. Gons 

ventionsfod er den ved hiin Obereenskomſt anfagne Myntfod. 

Convergens falder man to Liniers Nermelſe imod 
hinanden, naar de løbe ud fra forſtjellige Punkter. Det 

Modſatte er Divergens, 

Couverfatiom er Omgang, altſaa nøiere Forbin— 
delſe imellem Perſoner, der oftere er i Selffab med hver⸗ 

andre og gjenfidig opſoge hverandre for at nyde hinandens 
Selſkab. Her er altſaa mere end blot Forening til et Dies 
bliks felffabelige Fornøielfe: men almindelig tager man ei 
hiin Beftemmelfe faa nøie og forftaaer ved Converſation fels 
ſkabelig Underholdning. af ethvert Slags. Ubemarkt har dog 
den Blide forenet fig med Ordet, at man derved forſtager 
de finere Cirklers ſelſtabelige Underholdning. Hertil udfordres 
en egen Kunſt, og hvo der. befidder den, figes at have Sele 
ffabstone, Hvori denne beſtager, vil man let finde, naar 
man overveier, hvori Converſation beftaaer. Den er førft 
Underholdning; man forlanger altfaa af ethvert Medlem é 
Selſtabet et perſonligt Bidrag til Fornsielſen bed Talenter 

| .ifær i Gamtalen; thi ellers indfinder let den SAM AG Kjed⸗ 
ſomlighed ſig. Men denne Underholdning ſtal være elſtaͤbelig; 
man venter desgaarſag af inter Medlem pedaöntiſt trætter 
Gelffabert ved af tillæsge fig felv eler fin Sphære en aft for 
ftor Vigtighed og blot tale derom, eller egoiſtiſt indférænte 
be Soriges Deeltagelſe, eler paaſtagende gjøre fine Menin— 
ger gjeldende. Converfattonstonen maai det mindſte være god, 
om 1fte fiin.. Den cer har god Tone vegter fig for alt hvad 
der ſtoder an mod den Agtelſe, man fylder Andre,  vifer 
Andre den tilbørlige Opmarkſomhed, udtrykker fine Liden— 
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fkaber og vifer i fin hele Opførfel en vis Velvillie, fom han 
af Agtelſe for Selffabet ei engang unddrager dem, med hvilfe 
han ei forreften er i den bedſte Forſtagelſe. De ſom virtes 
lig befidde god Toke, undgaae en alt for ſtor Opmærtfom-= 
hed og ſtuderet Høflighed, der noder til Gjengjeld, er til 
Befvær og plager meer end Uopmerkſomhed og Ligegyldig— 
hed. Den fine Tone (Urbanitet, modfat den plumpe Tone: 
Ruſticitet) giver det Belgjørende i vor ſelſkabelige Opforſel 
Gljønhedgé Form, hvilfen forhøier Værdien af hvad vi med— 
dele ved Maaden, hvorpaa det ſteer. Denne Tone lader fig 
ikke left lære; men de hoiere Stenders Opdragelfe, naar diſſe 
tillige ere de mere dannede, førger i det mindſte for noget, 
der ligner, Ved taus Overeenskomſt har man faftfat viſſe 
Negler, hvorom Kundſkab tidligt bibringes Barnet og til 
hvis Jagttagelſe det vænnes for at fage Færdighed deri 
Men denne Færdighed ſtrekker dog ikke til uden Dannelſe. 
Fiinheden beroer paa den ſedelige Felelfe, paa Smagen og 
Dannelfen og påa Aanden. Til Dannelfe udfordres Kund— 
ſtaber, om juft ikke lærde, faa dog velordnede og tydelige. 
Saaledes ere Maturs og Menneſtekundſtab, Geographie, 
Menneſtets Hiſtorie, Levnetsphilofophie Kundſtaber, ber ere 
ligeſag nødvendige fil Dannelfe, fom Smagens Udvifling ved 
Kuͤnſtens Skſonheder. "Hvo, der uden flige Kundſtaber og 
Cultur fommer i ſelſkabelig Omgang, vil med al udenadlert 
Etiquette dog fun blive Figurant ellev dg; hvis han har til— 
ſtrekkelig Indbildning om fig felv, en tankelos Svadſer, ſom 
man i virkelig dannede Selfkaber i tet høiefte taaler, naar 
man af ville Henfigter aa, Den ſande gode Levemaade 
beftaaer filfert et deri at man figer mange tomme Ord; det 
menneſtelige Selſkab har et vphoiet Maal og dets Fors 
nøielfer' hvile paa en bedre Grund, — Rouſſeau ſktildrer 
Converſationstonen ſaaledes: ”Den gode felffabelige Tone 
er hverken tung eller flygtig, den er flydende og naturlig, 
forftandig den at være pedantiſf, munter uden at være 
larmende, behagelig uden at Yære kunſtlet, fpøgende uden at 
pære tvetydig. Man gjør hverfen Afhandlinger eller Epi⸗ 
graommer, man faler fornuftig uden at gjøre regelmæéfige 
Giutninger, man fpøger uden Ordſpil og forener paa en 
paſſende Maade Vittighed og Fornuft, Lærdom og gåde 
Indfald, findrige Satirer, velanbragte Smigrerier og ftreng 
Moral, man taler om Alt, for at Enhver kan ſige Noget, 
men fordyber fig ei i Underſogelſer for ei at vokke Kjed> 
ſomhed, opkaſter Spørgsmaal i Forbigaaende og afhandler 
dem hurtigt, taler tydeligt og altſaa ſiirligt. Enhver ſiger 
ſin Mening og underftøtter bem med fan Ord, Ingen bes 
ſtrider en Andens Mening med Hidſighed eller forfvarer fin 
med Haardnakkenhed, man underføger for at lære og holder 
op før man Fommer i Strid, Enhver lærer noget, unders 
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[holder fig åg alle gage fornoiede fra hverandre, Selv den 
Viſe kan tage værdigt Stof til ftille Betragtninger med fig,” 
Geniet har eller tiltager fig, ſom overalt den Tilladelfe, af 
overſpringe diſſe Regler; og geniale Ertravaganfer kunne 
fundertiten give Couverſationen den høiefte Intereffe; men 
fun fjelden og uven Øverdrivelfe bør flige Undtagelſer finde 
Sted. En Hovedfag ved Converſationen er af undgage det Fris 
vielle, men der udfordres en rig Skat af Uddannelſe og Aand 
[for ſterſe at fige eller undertrykke et Ord i rette Tid. — 
Iman har gjort den fine Levemgade ben Bebreidelſe at den 

begunſtiger Falſthed og ſtader Wrlighed. Men Ærlighed 
behøver aldeleb ke at være plump eller "grov, og Lesſing 
"havde maaffe Rer, naar han fagde: man er dog furfærdelig 
Nidt, naar man, blot er en ærlig Kart; — Athenen, Kunſter— 
nes og Videnſkabernes Sæde, Var i fin meeſt glimrende Ps 
riode tillige tet Sted i den gamle Verden, hvor Omgangens 
og Selſtabelighedens Ynde havde forenet fig. I nyere Ttz 
(der har Paris bætet anfeet fom Stolen for den fine Tone, 
hvorfra den videre udbredede fig, Midten af det forride 
Aarhundred var den felffabelige Tones blomſtreyde Periode 
i Frankerig. Delille har Erevet et bekjendt Digt la conver- 
(sation, hvori han fortræffelig ſtildrer Selffabstonen. Mad. 
| Vannez har ſtrevet Conseil:å une femme sur les moyens de 
plaire dans la conversatioh, der fortjener af anbefales, ſom 
lererig og ſtarpſindig. Chazets Urt'de catiser er ligeledes 
rig paa ſtjonne Bemærfninger, Dog læres den rette Con— 
verſationstone vanſteligt af Regler. 

Cover, ophøiet, fee Concav. 

Convictorium, kaldes paa Univerſiteter det Sted, 
hvor Studerente fpife ſammen og betale enten fet Intet 

eller fun lidet derfor. Condictoriet i Leipyig f. Er. beftaaer 
|af 182 Borde hdert Til 12 Perſoner. Halvparten ere Friborde 
Iſtiftede af velgtørende Private; de-'øvrige bidrage fun noget 
Ubetydeligt til Omkoſtningerne, ſom beſtrides for Storſte— 
delen af Univerſitetscaſſen. 

Convovð kaldes i Søevæfenet' eet eller flere Krigs⸗ 
ſtibe, ſom ledſage en Koffardieflaade og ſtulle tjene den til 

edæfning. 

Convulſioner, fee Krampe. 

CooF (James), var født den 3die Nov. 1728 i ben en- 
gelſke Provinds Yorkſhire. Hans Fader, en ubemitlet Lands 
mann med en talrig Familie kunde Intet anvende paa hang 
Opdragelſe. Han fatte ham i hans 13de Xar i Lære hos en Hul 
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fEipper, fom bragte Kul fra Newcaſtle til London, Diffe 7 
Lære-War forløb uden Ubmærkelfe. Efterat han længe havde 
gjort fig Umag for en Fjenefte, blev han Styrmandens Meds 
hjelper ombord paa et Skib. Her fandt han hvor uunds 
værlige mathematiffe Kundſkaber vare for en Styrmand og 
lagde fig derfor med Jver efter Mathematiken. Alt hvad 
han kunde fpare anvendte han til Privatusdorvifsning i Mas 
thematik og Séeevidenſtab, hvori han gjerde flore FremfÉridt, 
Gan gjorde nu Reiſer til Petersburg, Wiburg og Norge, 
og bivaanede Erobringen af Louigburg og Cap Bre—⸗ 
ton. Hans Forefatte lagde Maerke til hans nøiagtige, 
trog og ulaſtelige Opforſel faavelfom hans Kundfkaber, 
Da CÆnglænderne 1759 gjorde en Ruſtning mod Quebek, 
erholdt han Plads fom Skibsmeſter paa Admiral Saunders 
Flaade. Her gav han ved Foretagendet mod Øen Orleans 
Bevifre faavel paa fie Mod fom fin Forſigtighed. Efter 
Freden fatte han til med fit Skib ved Mordamsrifas Kyſt. 
Tlerede var Cooks Duelighed erkjendt i den engelffe Marine, 
Dette bevifer bet vigtige Hverv, han fik at optage Kyſterne 
af New-Foundland. Han fit dertil et lille Stib med 10 til 
12 Wand, forfgaffebe fig felv de nødvendige mathematiſte In— 
ſtrumenter og optog fra 1764 til 1767 den hele fydlige og den 
frorfte Deel af den nordlige Kyſt og leverede fortræffelige 
Specialkorter deraf. Det enefte Uheld, ſom her traf ham, 
var at han Engang paa Jogten beſtadigede Tommelfingeren 
paa fin hoire Haand, faaledes at fan fiden maatte føre Pen: 
nen mellem Pegefingeren og Mellemfingeren. Gom et Bevils 
paa hang Gjerrighed fortjener at anføres, at han efter at 
være faaret paa denne Maade, modtog en aarlig Skadeslos— 
holdelſe af 4 Pund Sterling, der tilftodes Enhver, ſom var 
ſaaret i Søetjeneften og hvortil den ringeſte Matros maaned— 
lig maatte betale 5 Pence af fit Tractement. Cook levede 
paa en lille Ciendom ved den øftlige Ende af London, ba han 
blev Faldet til et nyt Foretagende. Videnſkabernes Selſtab 
i London. foreflogiat lade iagttage Venus's Gang forbi So— 
len 1769 paa cen af de ved. Capitain Wallis opdagede Ser 
i Sydhavet, hvilke han havde Faldet Georgsgerne. Kongen 
befalede et Skibs Udruſtning og Lord Hawke udnævnte GovÉ 
fil Lieutenant og Commandeur af ſamme. Skibet gif til 
Dtabeiti; flere lærde SRænd, fom Banks og Dr. Golander 
gjorde Reiſen med; Beſtrivelſen af ſamme blev fiden udgi=" 
ven af Hawkesworth af Cools og Banks Manuſkripter. Bed 
fin Opførfel vandt Cook Indbyggernes Tiltroe og vidfte at | 
bibringe dem en bedre Mening om Europaerne end de før 
havde, ba Franſkmendenes Mishandlinger endnu” vare dem 
i friſt Minde. Jagttagelſen af Venus's Gang forbi Solen 
og Beftemmelfen af Otabeitis geographiſte Beliggenhed blev 
paa det Herfigtsmæsfigfte afgjort, desuden blev Sen omſeilet 
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| og tilligemed "Naboøerne optaget, Cook opdagede herfra at 
| Mye z Seeland befrod af fo Øer; det derimellem liggende 
| Stræde blev faldet Cooks. Cook vidfte ved fir Mod, fin 
| Uthofdenhed og Klogffab at trodſe alle de Farer, ſom modte 
ham, Efterat han og havde opdaget det Stræde, ſom fil 
ler Nye-Holland fra Nye; Guinea vendte han tilbage til 

| England, hvor Kongen modtog ham meget naadigt eg uds 
nævnte ham til commanderende Skibsmeſter (mellem Lieute— 
nant og Capitain). Nogle af de Frange gjorde Opdagelſer 
foranledigede den Beſlutning i England, nøiere af underſsge 
det ſtore Syihav, Dertil udruſtedes fo Sfibe The Resolu- 
tion og the adventure; hiint førte Coof, ſom Chef for hele 
Toget, dette Tobias Furnour, ſom comanterende Skibs— 
mefter, Begge Forfterne valgtes til at gjere denne Reiſe 
med, Tom tog fin Begyndelſe i Juli 1772 og fom vi fjende 
af Forſters Befkrivelfe, Ved be henfigtsmæsfige Forholdereg> 
ler, ſom Cook og Forſter toge, lykkedes det at forebygge den 
frygtelige Stjørbug og overhovedet holde Mantffabet ved 

| faa god Sundhed, at fun een enefte Mand døde af Sygdom 
| paa tenne tregarige Reiſe. Det kongelige Selſtab belønnede 
Cook for hans Fortjeneſter herved med en Medaille. Cook 
beſeilede Verdenshavet mellem den 6ode? ſydlig Bredde og 

| Polarcirkien, en meget farlig Reiſe, da Skibene hvert Øies 
blik vre nær ved at løbe imod uhyre Jisbjerge. Men endnu 
| farligere fane” det ud for den hele Expedition, da Cook blev 
>heftig ſyg. Stærke Forftoppelfer og Galdefeber havde 
ſvcekket ham faaledeg, et han ei kunde forlade Sengens 
Gorgen var almindelig, da man frygtede at mifte en Mand, 
der. beſad Alles Fortrolighed. Endelig begyndte han af 
fomme fig, men til hans fuldkomne Helbredelſe var 
ferſt Kjød nødvendigt; og. der var intet Dyr paa Skibet 
undtagen en otaheitiſt Hund, ſom tilhørte 'Forfter, — Denne 
lod Hunden paa Oieblikket ſlſagte og Cook kom fig. Der⸗ 
paa gik han til Cap efterat have veret paa Søen i 

og Maaneder uden at Have beſegt nogen europeiſt 
Havn, Han godtgjorde ved fin Tilbagekomſt, at der ci fands 

"tes noget ſtort Land ved Sydpolen. Han angav nøidatigt, 
hvorvidt det var muligt at tomme mod Syden og hans Ans 

| givelfer vare tilfredsſtillende. Nu udnævntes han til virs 
| Æelig Capitain ved Floden og fik en Plads ved Hofpitalet 
i Greenwich. Under hang Fraværelfe havde man anftillet et 
Forſeg paa af underſoge de nordlige Polarvande, hvorved 
Gapifain Philips, (fiden Lord Mulgrave) et havde været 

| meget heldig. Man var før endog kommen Polen nærmere. 
Bannington,. fom gjorde opmærffom herpaa, føgte af bringe 
det dertil, at man ved en Parlamentsact ftulde tilkjende 

|' den, der fandt en nordlig Gjennemfart fra Sydhavet til. det 
' atlantiffe Hav en Belønning af 20,000 se Sterling og 

; e 
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endnu 5000 til, Kofs han var iſtand til of nærme fig Polen 
paa en Grab nær, Gook kom og her i Forſlag og løb ud i 
Juli 1776 med to Skibe Resolntion, ſom ban felv førte og 
Discovery, ſom Capt. Clarke førte, Den 9de Nov. forlode 
de Cap. Forſt underſogte Cook de af Manian og Kerguelen 
opdagede Ser; derpaa beſegte han Nye-Holland, Nye⸗See⸗ 
land og Societetsoerne, hvor han igjen fatte den berømte 
Omai i Land. Han bragte Otaheiterne forfEjellige Slags 
Dyr og plantede her nogle fra Nye: Holland mettagne Mu— 
ſtatnodde-Træeer. Mod Slutningen af Aaret ſeilede han 
nordlig og naaede i Marts det følgende Aar Kyſterne af 
Nordamerika, hvor han fon fit Skib reparere, ſeilede derpaa 
langs Kyſten af Amerika, forbedrede mange Feil i de gamle 
Kort, fandt Stræbet mellem Aften og Amerika, der trak 
fig nordoſtlig og troede ar have naaet fine Onſkers Maal, 
ta han pludfelig faae fig faaledeg omringet af Jis, at han 
ftod i Fare for ei at komme ud af den. Da han formodede 
et Land op imod Polen, vendte han fig til den aſiatiſke 
Side for at gjøre et Forſeg langs den fibertfee Kyft, Men og> 
faa herfra maatte han tildage til det Strede, han havde for— 
ladt. Paa en Seilads herfra, traf han under. 200? 
øftlig Længde en Øegruppe, hvor Indbyggerne i Stif> 
kelſe, Sæder og Sprog lignede Otaheiterne, uden at det var 
muligt at efterfpore Forbindelfen imellem bem, Cook ans 
Frede ved een af diſſe Mer, blev vel modtagen og forfynet 
med Alt hvad han behøvede. Han ſeilede derfra, men et 
Vindftød, hvorved hen miftede fin Formaſt, tvang ham til 
at vende tilbage, Nu vifte Indbyggeree fig anderledes end 
forhen, ;tybagtige og bedragerſte. De røvede endog en 
Baad, For at fordre den tilbage vilde Cook begive fig til 
Sens Overhoved. Een af de Indfodte fornærmede ham med 
Fræekhed; Cook fyrede paa ham i fin Forbittreife. Dette 
oprørte de Vilde: de overfaldt ham og dræbte ham med 
fire af hang Folk den 14de Febr. 1779. Hans Liig blev ſon— 
derrevet og Englænderne kunde blot redde enkelte Deles 
Den, hvorpaa hun blev dræbt var O-Waihi, cen af Sands 
twidjøerne. Gook var fre Gange trængt intenfor den ſydlige 
Polarcirkel og hans Meifer vilde i lige Linie udgisre 40,000 
Mile; ham. førft ſtylde vi tilforladelige Efterretninger om 
Sydhavet og Landene i famme ſgavelſom mange Opdagelſer 
i Aſtronomie, Botanik, Menneſtekundſtab 20. Med en lyk⸗ 
Éelig naturlig Forſtand forbondt han raſtles Virkſomhed, 
vedholdende Mod og levende Deeltagelſe i fine Kameraters 
Nød. Vel forledede en forſomt Op ragelfe ham til at for— 
agte al Lærdom og gjerde ham gjerrig, kyurvorn og ufel- 
ſtabelig, men diſſe Foil uagtet fortjener han Roes. Hvad 
han var, var han gandffe ven fig felv. De nyere. Opdagere 
Portlock, Wilſon, Dixon 9, fl. vare hang Difcipler, Hang 



Cop ABS 
Reiſer ere flere Gange udkomne i England. Den bedſte 
| Biographie af ham har Wiedmann leveret efter Kippis. 

Copal, et Slags behageligt lugtende Træharg, der 
(ligner Bernſteen. 

| CopcÉF, en rusſiſt Mynt, egentlig et Spyd, faa kaldet 
af Ridderen St, George Billede mon Spydet, fom er præz 
get derpaa; 90 udgjøre en Rubel. x Gopek fvarer altſaa 
omtrent til en af vore gamle danſte Skillinger. 

Copernicus (Nicolaus), berømt ved Fremſtillingen 
af det efter ham bekjendte Verdensſyſtem, var født i Thorn 
i Preuſſen den 19de Febr. 1473, ſtuderede i Forſtaingen Phi— 
lofophie og Medicin, men lagde ſig fiden efter Aſtroönomie 

'og Mathematik, kvortil Naturen ſyntes at have beftemt 
"ham, For at lære at fjende de meeſt udmärkede Lærde i 
|diffe Videnſkaber beſogte han adſtillige af Europas Lande. 
| gan opholdt fig længe i Bologna hos Dominico Maria, en 
| duelig Xftronom, derpaa i Rom, hvor han meddeelte Under— 
viisning i MathematiÉ, Efter fin Tilbagekomſt til fit Fæs 
dreneland erholdt han et Canonicat i vet ermelandfÉe Dome 

| capitel i Frauenberg, hvorved hon havte tilſtrekkelig Tid 
(til uforſtyrret af overlade fig fine Scudier, Ved manges 
haande Jagttagelſer og ſkarpſindige Combinationer kom han 
efter det Ufifre i det pfolemæiffe Verdensſyſtem, bvilket vel 
og andre før ham havde indſeet, men hang geniale Wand 
fatfe-og i dets Strd et Syſtem, hvis Rigtighed ev befræftet 
ved alle ſenere Opdagelfer og Sagttaaelfer. Han lærte at 
Solen findes i Middelpunktet af vort Planetſyſtem, og at 
'de dengang. bekjendte "Planeter ” bevægede fig i forſtjellige 
Tidsrum om den 2c, Copernicus fjendte ingen anden Liben— 
ſtab end for Videnſkaberne og ingen anden Fornøielfe end 
den de ſtjenke. Han endte fit virkſomme Liv den zrte Juni 

11543. Wi eie af ham forſtjellige i Trykken udkomne mathe— 
matiſke og aftronomiffe Værker, men hans Haandſtrifter 
|gjemmes i Biffvppen af Ermelands Bibliothek. 

Coypvie Falder man Mangfoldiggjørelfe (af copia, 
| Mængde) af en fériftlig Udarbeidelſe eller et Værk i den 
| dannende Kunſt. Jforſte Tilfældeer Copie det famme ſom 
Affſkrift, copiere, at afſtrive, Copiiſt, em Afſtriver. Af 
en ſaadan forlange vi blot at han ſtal give os Originalen Ord 

| for Ord, og Fun fjeldent gives Tilfalde, hvor vi og forlange 
| Driginalens Skrifttrek. Ved et Værk af ten dannende Kunſt 
| Derimod, forlange vi, at hvert Træk, hver Linie, hvert Omrids 
ſkal ligne Originalen ſaaledes, at Copien Fan fættes i dens 

| Sted, Da der fun gives een Original, faa udbredes Nydele 
fen af Kunſtens Meſterſtykker sa ener ads Copier, 

e 2 
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Copiermaſkiner. Man har åjort alleſlags Opfine 
delfer for medjanife at kunne copiere ſaavel Skrift fom 
Tegninger. Blandt Copiermaſtinerne for Skrift er Penna 
duplzx eller denn dobbelte Yen, ved hvis Hjelp man fan 
ſtrive to Breve paa Engang, den fimplefte og ærtdfte, En 
Opfindilſe af Watt er dog bleven almindeligere brugt, ifær 
i England, Paa bet frifk ſtrevne Blad, ſom f£al copieres, 
lægges et andet lige "er fiort gjennemfigtigt Papiir uden 
Liim, hvilket førft er gjort«fugtigt, dog uden at være gandſke 
vaadt, og oven og neden til bedættes med glat Papiir. 
Dette lægges derpaa i et eget dertil forfærdiget og med 
Klæde overtrukket Futteral for at holdes fammen og preſſes, 
og træffes "derpaa igjennem en Valſepreſſe een eller flere 
Gange. Paa det ulimede Papiir fremkommer derved et Afs 
tryk af Originalen, fom maa leſes paa den anden Sides 
Paa de engelffe Handelscontoirer betjener man fig næften 
alene af denne Maade at copiere paa. 

Copter anfees for Efterkommere af de gamle Ægyp- 
ter; men alerede ved Landets Erobring af Araberne beftode 
de af Perſer, Græfer, Romere og flere Folfeflag. Siden 
have de forplantet fig uden videre Blanding, De leve ads 
fpredte over hele Ægypten og i en foragtet og undertrykt 
Tilſtand, hvorfor de og ftedfe mere formindføes. Man 
regner for nærværende Zid fun 30000 coptiſte Familier, De 
ere forffjellige fra de øvrige Wgypter ved Dannelfe, Cha— 
racteer, Skikke og Religion. Det coptiffe Sprog, hvoraf 
den engelſke Orientaliſt Weide har givet- en Grammatik og 
en Ordbog, er blevet et dødt Sprog. 

Co pula (Baand) er i Sproglæren et Bindeord ”og”; 
i Logifen det Ord, fom forbinder Subjekt og Pradikat, f. Ex. 
Kuglen er rund, 

Copulere betyder overhovedet at forbinde, men brus 
ges ifær i kirkelig Forſtand om at forene to Forlovede ved 
Præftens Haand og efter vedtagne Ceremonier. J Gartnere 
fproget betyder copulere ved et føraae Snit at fammenføie 
en vild Qvift og en foredlet, fæfte bem ſammen ved et med 
Trævox belagt Baand og derved bevirke at de vore ſammen. 

Coran (Alcoran), er Muhamedanernes paa Arabiſt 
ſkrevne Religionsbog. Den kaldes almindelig ſtjont urigtig 
Alcoran, da Ål er den arabiſke Artikel. Coranen indehol— 
der Muhameds Taler, Guds Priis, Formaninger, de Chriſt— 
neg og Afgudsdyrkernes Gjendrivelſe, Beſtemmelſer af tvivl: 
ſomme Religionstifælde og Fortællinger i et for det meſte 
prægtig, ofte fvulfiigt Sprog. Muhameds Svigerfader, 
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MAbubekr ſamlede Coranen. J den findes meget Herligt om 
Gud, Forfynet, det tilkommende Liv, dets Straffe og Be— 
| Tønninger, og be deri værende Løve og Beſtemmelſer paſſe fig 
Å paa Mationens Tarv. Ikke faa af Alcoranens Ideer ere 

| umiskjendeligen laante af Bibelen. Guss Eenhed forſvates 
paa det Eftertrykkeligſte; Retſtaffenhed, Mildhed mod de 
Fattige og Gjæftfribed anbefales ivrigen. Læren om en 
abfolut Forudbeſtemmelſe, Skildringen af Paradiis og den 
Forfilring at Enhver, ſom døde for Religionen var vis paa 

| dette, maatte bidrage til af opflamme Muhamedanernes 
Mod. Med Henfyn paa Landets Clima anordnedes hyppige 
| Renfelfer, Brugen af berufende Orikke indſtrenkes, men 
Polygamie tillades, Coranen er derved forſtjellig fra Bibce 
len at den er eet eneſte Heelt i en Følge af hiſtoriſte Efter— 
retninger, Coranens Afdelinger kaldes Surer. Til alle 
Tider har der blandt Muhamedanerne været en ftor Mængde 

Fortolkere af denne hellige Bog. 

Corday d'Armans (Marie Anne Charlotte), 
| en Datter af Sohan Frants Corday og Charlotte Godier, 
var født 1768 i St. Saturnin ved Seez i det forrige Nor- 
mandie og blev opdragen i Caen hos en Slægtning. Med 

| fit Kjøns Ynde forenede hun et fjeldent Mod. - Hun har 
' forffaffet fig et Navn i Verdenshiſtorien ved af myrde den 
| berygtede Marat, Det er intereſſant at erfare hvad der 
egentlig gav hende den førfte Idee til denne Handling. Hun 
| elffede og var igjen elſtet af en ung Officier i Garnifonen i 
| Gaen ved Navn Belfunce, Han var anflaget af Marat fom 
| Gammenfvoren mod Republikens Frihed og blev myrdet, 
| Dette ophidſede Charlotte Corday til Hevn. Wed Læsning 
af Fortidens Hiftorie havde hun fattet et heftigt Gad mod 
al Undertrykkelſe. Mucius Scævola, der havde opofret fig 
felv for at redde Rom, havde gjort et ſterkt Indtryk paa 

| hende, Hun befluttede af give fit Fedreneland et lignende 
Exempel, og af ſtede Marat, Ophavsmanden til hendes 
Elſkers Død, en Dolk i Hjertet, — Endnu en anden Bevæg; 
grund hævede hendes Mod. Adſtillige Deputerede af Gi— 

rondiſterne (Barbaroux, Louvet, Gaudet 2c.) fom den 3ite 
Mai 1793. vare forviſte af Marat, flygtede til Cal: 
vados, hvor Charlotte Corday lærte. at fjende dem og hyls 
dede deres Grundſetninger. Hun forlod nu fit rolige Hjem, 
kom den 12te Juli 1793 til Paris, men opgav Planen at 
opofre den Forhadte midt i Conventet, og begav fig fo 

| Gange tilhans Bolig, hvor hun dog, alle Bønner-uagtet, et 
blev indladt. Med koldt og modent Overlæg ſtrev hun ders 
paa følgende Billet til ham: »Borger, jeg kommer lige fra 
Caen. Deres Kjerlighed til Fædrenelandet lader mig forude 
fætte at De med Fornoielſe vil føge at afgjore hiin ulykke— 
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lige Provindſes Begivenheder, Jeg vil begive mig til Dem; 
hav den Godhed at modtage mig og unde mig et Dieblits 
Gamtale, , Jeg har vigtige Hemmellgheder at opdage Dem | 
og vil ſtaffe Dem J at gjøre Frankerig en for Zje= | 
niſte.“ Den folgende Oag kjsbte bun en Dolk i Palais 
Royal og med den i Barmen begav hun fig i Marats Bolig 3 
han var juft [færd med at gaae af Badet, da han hørte hen— 
deg Stemme og befalede ſtrax at lade hende komme ind, 
Forſamlingerne i Calvados vare ben førfte Gjenftand for 
Samtalen; Marat hørte med Begjerlighed Navnene paa de 
Deputerede, der oplivede diſſe Sammenkomſter og opſtred 
dem fom Charlotte Corday dicterede dem. FAlle biffe, uds 
brød han, ftulle fnart bøde paa Sdjaffottet !?? Han havde 
affagt fin egen Oedsdom, thi i ſamme Sieblik fremdrog 
Charlotte fin Dolk og ſtodte Uhyret i Bryſtet. Han opgav 
Aanden pas Oieblikket med et Strig. Men hun ſtod rolig | 
midt imellem Larmen af de tililende Domeſtiker og Naboer. 
En -Politicofflcicr optog ef Forhør og Charlotte Corday 
blev bragt til Abbediets Fengſel. Da Poftmefteren Drouet 
fulgte hende til Abbediet og erindrede Pobelen, ſom vilde 
dræbe heade, om Lovene, faldt hun i Afmagt. Da hun kom 
fig igjen vår bun foruntvet over at Pobelen havie ladet 
hende leve, Qblndernes Taarer fmertede hende meget, men 
hun fagde: Hvo der redder fit Fedreneland er ubekymret om 
hvad def koſter. Man fandt hos hende Skeden til Dolken, 
nogle Penge, hendes Døbeatteft øg Pas, et Gulduhr og en 
Adreſſe fil Folket, Da hun var ved Abbediet, løb en Yngling 
tilog bad at man vilde opofre ham iftedet for hente; ogſaa han 
maatte døe. Hendes førfte Omſorg var at ſtrive til fin 
— og anragbe ham om Tilgivelſe for den Kummer, bun 
oraarſagede ham. Derpaa ſtrev hun til Barbarour. Begge 
Breve vidne om ten høtefte Aandsdannelſe og den meeft ops 
hsiede Tenkemaade. J Morgen Klokken 5, ſtriver hun til 
den fidfte, begynder min Proces og jeg haaber endnu ſamme 
Dag af møde Brutus og anbre af de Gamle i Elyſium; thi 
de nyere gjøre intet Indtryk pan mig, da de ere faa flette. 
Hun vifie fig for Revolutionstribunalet med Værdighed ; 
hendes Svar vare beſtemte og æble: Dommerne fpurgte 
hende, om hun var ſpanger? Rodmende fvarede hun: jeg 
har ingen Mand fundet, fom jeg anſage mig værdig, thi 
Marat levede endnu.  Hverfen Dommernes Forbittrelſe 
eller Pobelens Raſen kunde et Hieblik forfiyrre hendes Ro⸗ 
lighed; langtfra at ville forſpare ſig, talte hun om ſin 
Daad ſom en Pligt, hun havde opfyldt mod Fadrenelandet. 
”Jeg bavde, fagde hun, Met til at dræbe Marat, thi han 
felv befalede Mordet. Den offentlige Mening havde alerede 
for længe fiden fordømt ham og jeg fuldbyrdede blot Dom— 
men.” Hendes Forfvarer, fuld af Beundring over et fligt 

| 
| 

| 
| 
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Mob, udbrød: J hører ben Anklagede felv, Hun tilſtager 
fin Forbrydelfe, hun føjuler ingen Omſtæendighed, hun felv 
vil ingen Retferdiggjorelſe 2” Da hun var dømt til Dø; 
den, vendre hun fig til fin Forfoarer (Chauveau: la: Garde) 
med biffe Ord: “De har villet forfvare mig ligefaa ffint ſom 
ædelt, og dette alene var paffende med min &filling. Jeg 
takker Dem derfor og gjerne vilde jeg give, Dem et Tegn 
paa ben Agtelſe, De Har indgydet mig Dog diſſe Herrer 

| underrette mig netop nu om at min Formue cv confiſteret; 
men i mit Fengſel har jeg nogen Smaaagjeld at afgjøre og 
Denne Pligt overdrager jeg Dem,” Indhyllet i en rød 
Kappe blev hun nu ført til Retterſtedet; med fmilente Mine 
gif hun igjennem det Folk, for hvilket hun døde, og ſom fors 
bandede hende. Et ODienvidne har forſikkret, at, da hun 
beſteeg Skafottet, var hendes Anſigt farvet af den inderligſte 
Tilfredsheds Colorit. Fuld af Beundring over hendes Mod 
udbrod en Stemme blandt Mængden: ”&ee hun er ſtorre 

” end Brutus,” Det var en Deputeret fra Staten Mainz 
ved Navn Adam Lux. Han fÉrev til Tribunalet for at følge 
hende i Graven og forlangte at døe fom Charlotte Corday. 
Hun døde under Guillotinens Øre den 17de Juli 1793. 

Cordeliers, 1) Cgentlig forftaaner man derved en 
Munkeorden, fom hører til Francifcanerne. 2) J Frankerig 
havde et politiſt Selſtab fra 1792 til 1794 dette Navn af 
dets Forſamlingeſted. J fin Oprindelfe var denne Club 
mere exalteret og heftigere end Jacobinerclubben, men fiden 
bleve dens Grundſetninger mildere, Marat var en af de 
førfte, fom hævede fin Stemme deri. Danton og Camille⸗ 
Desmoulins hørte til denne Clubs Overheveder. Den ſidſte 
forfattede under Navn af ben gamle Cordelier et Folkeblad, 
hvori han fornemmelig drog til Feldts mod Ultrarevolutio— 
nifterne og føgte at demafkere den berygtede Hebert og hans 
Kamerater, Men, da han fiden filligemed Danton havde 
den Ulykke felv at blive fængflet og ſiden henrettet, kom 
Selftabet i Aftagen og ophørte ſiden gandſte. 

Cordilleras, kaldes den høie Bjergkjede, ſom gjen⸗ 
nemløber hele Sydamerika fra Syd til Nord og hænger ſam—⸗ 
men med Bjergene i Rordamerika. De hoieſte er Gordil- 
leras de tos Andes i Peru og Chili; de fom findes 
nordligſt i Sydamerika kaldes Kyſtcordilleras og de, 
fom "hænge fammen med ØWjergene i Braſtlien kaldes Core 
dilleras af Chiquito. Blandt Cordilleras findes det 
høiefte Bjerg, man kjender Chimboraſſo henved 20,000 
Fod over Havets Flade, Humboldt far befteget bette Bjerg 
til 3oo0 Fod nær dets Top. Spidſen af Soraſſon er 14,856 
Fod. Blandt andre af Cordillernes høre Wjerge er Capam— 
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beoreou 18,180 Fod, Antiſana 18,120, Cotopari 17,712, 
Gangay 16,068, Tunguragua 15,180 og pitchinka 14,862 
Fod hait. Man finder Eudeel Vulkaner blandt diſſe Bjerge, 
af hvilke de flefte, ſelb i det hede Zone, ere bedakkede med 
evig Snee. 

Cardon (Snor), Falbes i militair Forſtand den Stil» 
ling. af — hvorved de danne en uafbrudt Linie, enten 
for at beſtytte et Lanb mod fiendtligt Indfald, eller hindre i 
fmitfomme Sygdommes Udbredelfe. 

Corditamn, et Slags blødt Læder; der er tilberedet af 
Bukke-⸗ Gjede⸗ eller Faareſtind. Det ligner Saffian eller 
marrokanſt Læder, men er blodere. 

… Corea, fom Indbyggerne falde Zioscen= coal; Chi⸗ 
neſerne Tſchaoſien eller Kaoli, Japanerne Tſioſye, Correy 
eller Fattufai, ev en flor, langagtig Halvøe mellem China 
og det japaſte pav, Den ſtoder mod Mord til det chineſiſke 
Tatarie og er paa de øvrige fre Sider omgivet af det 
japanife, chjinefifte og gule Hav. Den ftrætfer fig fra 34. 
til 430 N. Br og | fra 142 til 1489 Længde og har et Flas 
deindhold af 4000 —i Mile, J den nordlige Deel findes utils . 
gjengelige med evig Jis og Snee bedakkede Bjerge famt 
uhyre Skove og Orkener, mod Syd bliver Landet behage— 
ligere, frugrbarere og mere beboet, Der avler man Riis, 
Hirſe og, andre Kornarter fåavelfom Hamp, Bomuld. og 
Silke. Desuden har Corea Jern-, Blye⸗, Sølv: og Guld— 
værker, Perlefiſkerier og Overflodighed af vilde og tamme - 
Dyr. Indbyggerne ere en Blanding af Mantſchu⸗-Tungu— 
fer og Chineſer, veldannede og Chineſerne meget lige i Sa— 
der og Levemaade. Landets Overhoved er en Konge, der 
vel betaler en aarlig Stat til Keiſeren af China, hvis Gas 
fal han er, iøvrigt regjerer han fuldkommen uindſtrenket 
og temmelig deſpotiſt. Hele Halvøen deleg i 8 Provindfer, 
hvilke Kongen lader beftyre ved Statholdere.  Hovebftaden 
eg Kongens Refidens hedder Kingkitao. 

Corelli (Arcangelo), var født i Fuſignano, en 
Stad ikke langt fra Imola 1653 og udviklede tidligt fin Til⸗ 
boeielighed til Muſikken. Hans førfte Lærer i Kunſtens Ele⸗ 
menter var Matteo Simonelli, Sanger i Peterscappellet i 
Rom… Som benne dannede ham for Kirkemuſiken, dannede 
ſiden Baffani i Bologna ham for den verdslige Muſik. Vio— 
linen var hans Hovedinſtrument og han' bragte det til en 
næfien forbaufende Færdighed, Aar 1706 foretog han en 
Retfe fil Tydſtland, var nogen Fit i Churfyrſten af Baierns 
Tjenefte og vendte efter 5 Aar tilbage til it Fædreneland, 
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| Hans Navn blev bekjendt over hele Europa. Gazyarini, 
en competent Dommer, kaldte ham Virtuosissimo di violino 
e vero orfeo de nostri tempi, Blandt Corellis mange 
| Belyndere var Sardinal Ottoboni den vigtigfte. Efter Cre— 
| fcentinis Beretning var det Corelli, fom indrettede og ſty— 
rede hiint beromte muſikalſke Akademie, fom hver Mandag 
holdtes i dez' oftobonifte Pallads. Her var Samlingsplad— 
fen for udmærkede Kunſtnere. Her gjorde Håndel Corellis 
Bekjendtſkab. Corelli døde ftrar efter Udgaven af fit fjette fore 
Vært den 18de Jan. 1713 og efterlod foruden en betydelig 
Formue ogfaa en koſtbar Maleriefamling, ſom Cardinal 
Ottoboni arvede, Han blev bifat i Pantheon, hvor Pfalz— 
greve Philip Vilhelm lod ham oprette et værdigt Minde, 

[| 

Corfu (Corcyra), en Øe ved Indlobet til den adri— 
atifte Havbugt ligeoverfor Epirus, 12 > Mile med et Antal 

| af 60 til 70,000 Indb. for det meſte Graker, er paa den 
| nordlige Sive "meget frugtbar paa Viin, Salt, Olie, Hon— 
| ning og Pavefrugter ifær Figen. Alerede pomer beſynger 
Egnens Skjonhed og Himmelegnens Behagelighed Hoved—⸗ 
ſtaden af ſamme Navn mod Kyſten af Epirus, tæller 14000 
Indb og er gode befeſtet. Et ftærkt Citadel forfvarer pav= 
nen, fom er rummelig og filter endog for Krigsſtibe; hvor— 

| for. Venetianerne havde en ſtor Deel af deres Soemagt 
der. — Den tilførte længe Kongen af Neapel indtil Vene— 

tianerne i det 13de Aarhundred bemægtigede ſig den og for— 
' fvarede den imod alle Angreb fornemmelig af Tyrkerne lige 
| til det 18de Aarhundred. Ved Freden til Campo Formiø, 
TJ tilfaldt Corfu Frankerig, fom dog ei beholdt den længe, da 
"en rusſiſt-tyrkiſt Flaade erobrede den. 1799. I Freden til 
Amiens "blev den erflæret for afhængig og lagt til de jos 
niſke HOers Republik. Dog blev Den den 19de Aug. 1307 

igjen befat af franffe Tropper. Efter de ſidſte Beſtemmel— 
(fer f£al Den høve til den joniſte Republik, der ſtager under 
| Englands Beſtyttelſe. 

Corillg (morelli), en berømt Improviſatrice og til» 
lige Virtuosinde paa Violin, hvorpaa den berømte Narbini 
havde underviift hende, improviſerede Digte over enhver op⸗— 
given Gienftand og havde den Xre at blive kronet paa 
Capitolium. Hun døde den 13de Novbr, 1799 i en Alder af 

| 

| 

Corinth, nu Coritho, een af de fornemſte Handels— 
1 ftæder i det gamle Grakenland, der med fit Diſtrikt udgjorde 
"en lille Stat. Deng fordeelagtige Beliggenhed mellem te 
| Gave gjorde den til en Stapelplads for Aften og Curopa, . 
Den ved Handelen erhvervede Rigdom, avlede igjen Indus 
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ſtrie, men og Pppighed og Toilesloshed. Intetſteds vare 
Skjoger i faa ſtor Knſeelſe og intetſteds gaves der en faa ſtor 
Mængde fom i Corinth. Biødagtigyevden ſvalkkede Nationen 
Lidt efter lidt faa meget af den tabte al Selvftændighed og 
maatte beftandig anraabe Fremmede vom Hjelp mod fine 
Fiender. Hobedepochtrne i Corinths Hiſtorie ere følgende. 
Siſhphus ver Stadens Stifter, bans Efterkommere herſtede 
indtil Aßgamemnen. Omtrent 110 Aar efter den trojanſte 
Krig og 30 Aar efter Herallidernes Tilbagekomſt, erholdt 
Alekes, en Efterkommer af Herkules, den fongelige Ver— 
dighed, og hans Efterkommete beſad den arvelig i 417 Aar. 
Derpaa fulgte en ariftokratiſt Forfatning, under hvilken 
Bacchiaderne beftørede Staten, men efter go Aar bemægtis 
gede Cypſelus fig ben høiefte Magt, ſom blev 73 Xar i. hans 
Familie, Derpaa invførte Corinthierne en oligarkiſt Re— 
gjering. ſom vedligeholdt fig uden Forandring, Corinth til— 
traadde bet adjrifte Forbund og blev forftyrret af den ro— 
merſte Gonful Mummius 146 f. Chr. Julius Cæfar lod 
den fgjen opbygge, 

Corinthiſt Erts, et koſtbart Metal, hvis egentlige 
Natur og Beſtaffenhed er ubekjendt. Plinius og Florus 
holde det for en Blanding af Guld, ; Sølv og Kobber og 
fortælie, at det er fremkommet tiifældigviis, ved Corinths 
Odelæeggelſe. En ftor Mængde Metal var der fammenfmel> 
tet og derved. var denne Blanding fremfommet, Denne Be— 
retning ev ei rigtig, da man længe- før kjendte corinthiſt 
Erts. Ifolge de Gamles ufuldkomne Beftrivelſe, var det et 
Slags Mesſiag, og nogle nyere Naturforſtere ere tilbøies 
Lige til ei af anfve det for et Kunſt- men for et Naturpro— 
dukt. De ttoe at tet vår ef naturligt Mesfing, hvis Grube 
Corinthierne alene kjendte. — Corinthiſt Søileorden 
er den ſidſte og ſtjonne?ke af de 5 gamle Soileordener. Fora 
medelſt dens rige Prydelſer fanden fun anvendes, hvor Pragt 
er den herſkende Characteer. > 

Coriolan, en udmærket Romer, hvis egentlige Navn 
var- Gajus Marcius, Zilnavnet Coriolan erholdt han ved 
næften alene af erobre Volſcernes Hovedſtad Corioli. Kort 
derpag tilfægtede Romerne fig ved hans Tapperhed en vigtig 
Seier over Antianerne, hvorfor Conſulen Cominius beløn» 
nede ham med en gylden Krone. Diſſe glimrende Bedrif— 
ter havde fEaffet ham Folkets Kjerlighed, hvilken han dog 
igjen miſtede ved at modfætte fig Folkets Fordele og i en ind— 
fruffen Hungersnod tilraadte, af man ei lod Folket faae 
Korn før bet tgjen havde opgivet de ført før tilkjempede 
Mettigheder, ifær trev han paa Tribunmagtens Afſtaffelſe. 
Forbittrede fordrede Tribunerne ham for deres Domſtoel, og, 

— — — 
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da han ei indfandt fig føgte de at bemægtige fig hans Pers 
fon og fordømte ham endelig, da dette Forſog mislykkedes, 

| tilat netftyrtes af den tarpeiiſte Klippe. Men Patricierne 
| reddede ham og man befluttede nu at afgjøre hans Gag for 

Folkets Domſtol. Coriolan vifte fig og fvarede paa Tribu— 
nernes Klage, der befyldte ham for Tyrannie og Stræten 
efter fongelig Magt ved den ſimple Opregnelfe af fine Be— 
drifter ag de Fætrenelandet vifte Tjeneſter. Han vifte fit 
med Saar bedekkede Bryſt og rørte Mengden til Taarer, 
Da han imidlertid ei kunde fvælfe den Beſtyldning, at han 
imod. en romerſt Lov havde deelt Byttet imellem Soldaterne 
iftedet for at overgive det til Quæfforen, lykkedes det Tri- 
bunerne at bevirke hang Forviisning. For denne efter hans 
Mening uretfærdige Dom befluttede han at hevne fig paa fit 

utaknemmelige Fædreneland, gik til Roms bittrefte Fiender 
Volſcerne og bevægede dem til at bekrige Rom, før Vaaben— 
ſtilſtanden var udloben. Selv blev han udnævnt til Anfsrer 
tilligemed Attius, begyndte pludſelig Fiendtligheder og un— 
derkaſtede ſig med ſeierrige Vaaben Latiens Steder. Lavi— 
nium var alerede erobret og den volſciſke Leier ſtod opflagen 
ved Foffa Cluilia i Roms Mærhed uden at man havde kun— 
net bringe nogen Hær fammen til Stadens Redning. Skrak 
herffede overalt. Det fra Senatet afſendte Geſandtſkab 
vendte "tilbage med det Svar, at Kom blot kunde erholde 
Fred ved Aftrædelfen af hvad der var erobret fra Volfcerne. 
Et andet Geſandtſkab udrettede ligefaa lidet, og, da lige— 
ledes den af Præfter og Augurer udſendte hoitidelige Pro— 
cesſton vendte tilbage med uforrettet Sag, ſteeg Fortvivblel— 
fen til: det Høtefte. Mændene løbe til Murene, medcss 
Qvinderne i Roms Templer nedbade Redning fra Guderne. 
Da vendte Valeria, en Soſter af Galerius Publicola, fig til 
de øvrige Qvinder og formanede dem ar forføge, om de ei 
ved Taarer vare iftand til at bevæge en Mand der ei vilde 
give efter for mandlige Bønner. De begave fig til Veturia, 

|. Coriolans Moder, hos hvem de og fandt hans Kone, Vo— 
ALumnia, og bevægede begge til at følge dem for at gjøre det 

fidfte Forføg paa Seierherrens Hjerte, Senatet ſamtykkede 
i Beflutningen, og Roms Qvinder med Veturia og Volum— 
nia ſamt denneg Børn i Spidſen, begave fig til Coriolan. 
Saaſnart han faae fin Moder, fin Kone og fine Børn, befa— 
lede han Lictorerne at boie Faſces for dem og modtog dem 
med Taarer og ømme Omfavnelfer, J Førftningen modſtod 
han deres Bønner og opmuntrede dem til at forlade det 
falſte Rom og følge ham. Derimod holdt hans Moder ikke 
op at beftorme ham. med Bønner, omfavnede bang Knæe, 
opfordrede ham til at ſtjenke Fadrenelandet en hæederfuld 
Fred og forfifrede ham at han kun over hendes Liig fulde 
drage ind ad Roms Porte, Da kunde han ei længer ſtaae 
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imod, loftede rørt fin Moder op og tilftod hun havde afvæbs 
net ham, Han”bragte fin Hær filbage, og blev, ba han. 
herfor vilde forfvare fig i Volſcernes Forſamling, bræbt i et 
Oplob, ſom Attius havde afſtedkommet. Men Roms Ser 
nat lod paa offentlig Beboftning opføre et Tempel for Qvin—⸗ 
dernes. Lykke pan det Sted, hvor Veturia havve brvæget fin 
Son. Hun blev udnævnt til dette Tempels forſte Præfts 
inde, 

Corivhæns, Anfører for et Chor. (See dette). 

Cornaro (Ludovico), mærkværdig formedelft den 
høie Alder, han nagede ved fin maadeholdne og tarvelige 
Levemaade, var af en fornemme venetianſt Familie, ſom 
havde ſtjenket Fævrenelandet adſtillige Doger og Øen Cy— 
pern i det 15de Aarhundred en Dronning, fom ved fin Død 
tiftamenterete Venetianerne fit Kongerige, Ludovico Cor⸗ 
naro døde i Padua 1566 i en Alder af 104 Aar og fov blidt 
ind uden Dsoskamp. Alerede i fit 25te Har var han over= 

- falden af Mavefmerter, Gigt og en langſom Feber og trods 
alle anvendte Midler blev hang Sundhed maadelig til hans 
40de Aar. Han holdt derfor op med at bruge Lægemidler, 
og, da Erfaring havde lært bam, hvilfen Indflydelfe, enhver 
Uregelmæsfighed havde paa hang Legeme, indſtrenkede han 
fig fil der ſtorſte Maadehold, hvorfra han ſiden aldrig afveeg. 
Han taler om de-gode Virkninger heraf i fin Bog: Om et 
tarveligt Livs Fordeele. Vel ere Cornaros Forſtrifter ei 
anvendelige paa alle Naturer, men hans almindelige Grund— 
fasninger ville ſtedſe gjelde. Hans Sygdomme forfvandt 
lidt efter lidt og gjorde Plads for en varig Sundhed, for— 
enet med. Følelfe af Velbefindende og Tilfredshed. Foruden 
ovennævnte Verk ſtrev han endnu fre Afhandlinger om 
ſamme Gjenffand. I hans Sfrift om Menneſtenes Fodſel 
og Død, fom han forfattede i fit 95de War, udfafter han 
følgente Billebe af fig felv: Jeg er fund og vel tilmode ſom 
om jeg var 25 Aar; jeg fÉriver daglig fyv eller otte Timer; 
den øvcige Tid fpadferer jeg, taler med en eller anden eller 
bivaaner en Concert. Jeg er munter; alt hvad jeg fpifer, 
[mager mig. Min Phantafie er levende, min Hukommelſe 
ſteerk, min Oommekraft god, og min Stemme, fom er beſyn⸗ 
derligt i min Alder, ftært og velklingende. 

Corneille (Pierre), født i Nouen den 6te Juli 1606, 
blev forſt Advokat, men, da han. ingen Lykke havde, opofs 
rede han fig Digtekunſten. Et eget Tilfælde udviflede hang 
Talent, ſom hidtil var ſtjult. Een af hans Vens 
mor førte fam til fin Elféedes han indtog her fnart fin 
Vens Plats. Denne Begivenhed bevægede ham til at ſtrive 

* 
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ſit førfte Theaterſtykke Melite. Gaa ufuldkomment det 

Alvar, blev det dog modtaget, med overordentligt. Bifald. 
|Derpaa fulgte en Mængde andre. En høiere Flugt tog. 

k Corneille i fin Medea, en Efterligning af Seneca, Dette 
Stykke havde imidlertid fun maadeligt Held, ſtjondt det 
|overgif alt hvad den franffe Skueplads dengang havde at 
|opvife, Sin rette Hedersbane aabnede Corneille med Cid, 
|fom udkom 1636, og i høi Grad vakte Richelieus Iverſyge. 

J| Gan dannede et Partie derimod og fif det franſte Akademie 
til at forfatte en Critik derover, ſom ei var. det til ſynder— 
lig Hæder. Desuagtet vedblev Publikum i fin Enthufias- 
mus, og for af betegne det Fortrinligſte ſagde man: ”Cela 
'est beau comme le Cid.” vVirkelig hører Cid til den 
tragiſte franſte Skuepladſes fortrinligſte Prydelſer; der 
herſker overalt i ſamme ridderlig Kjerlighed og Ære øg 
Skildringen af Spanierne pr meſterlig. Det er at beflage 
|at Digteren ei vedblev at gane frem paa denne Vei, hvor—⸗ 
|ved Tragoedien Funde bleven national og romantiff; men 
| efter den Tids Fordomme troede, at Man, fun hos de Gamle 
kunde finde værdigt Stof fil Tragoedien Hans næfte Stykke 
| vare Horaticerne, hvori man vel finder ftore Skjonheder, 
| men felv efter de franffe Critikers Tilſtagelſe betydelige 
Mangler. Derpaa fulgte Cinna, Polyeuct, Pompeius's 
Dod,/ Rodogune, ſom Corneille erklærer for fit Yndlings— 
| værk, Herkules og tyftfpillet Nikomedes. Kun diſſe Skue— 
| fpil have vedligeholdt ſig paa Skuepladſen. Hans øvrige 
Arbeider faldt enten ſtrax eller forfvandt. lidt efter lidt. — 
Gorneille: døde ſom Dekan ved det franffe Akademie den 
Iſte October 1684… Ham tilkommer ben Roes førft at have 
bragt den franſke Tragoedie til en værtig Høide, hvorvel 
han et havde Kraft not til at bryde be Lenker, fom man 
havde paalagt den efter Ariſtoteles's formeentlige Forſtrifter. 
Man gav ham ZFilnavnet den ftore, fordi han mere frems 
ſtiller Heroismus end Kjerlighed og blide Følelfer og i fine 
Traftige, men ei altid velklingende Vers udtrykker ophøjede 

| og ædle Felelſer. F øvrigt vifte Corneille hverfen i. fit Ud— 
vortes eller i fin Omgang Manden af Aand. Han talte 
lidet og udtrykte fig fædvanlig flet og forvirret, Med Ret 
fagde derfor en Dame, man burde fun gjøre hang Bekjendt— 
ſtab i Hofel de Bourgogne (paa Theatret). Med en høi 
Aand, der elffede afhængighed kunde han et nedlabe fig »til 

| &miger og holder ei af Hoffet, Selv til de mindfte Forret— 
| ninger -var han fuldfommen ubrugbar. Uden at være fors 
| fængelig, yndede han dog Roes. Med den ham egne Oprig— 
| tighed og Redelighed forbandt han en engſtelig Religioſitet. 
Han var gift med en, Datter af Lieutenant-General d'Andely, 

ho med hvilten' han avlede tre Sonner. Volkaire, der kaldte 
fig Corneilles Soldat; har udgivet hans Værker og come 
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menteret over dem. Fordelen af denne Udgave anvendte 
ban for een af Digterens Baflægtede, der intet eiede uden 
det berømte Navn. Han lod hende give en paſſende Opdra⸗— 
gelfe, giftede hende anſtendig og betalte ſaaledes hans Nas 
tions Gjeld. 

Corneille (Thomas), ten Forriges Broder, var født 
16253 i Rouen, blev-efter fin. Broders Død Medlem. af det 
franſke Akademie og 1701 Medlem af InfÉrifternes Akademie 
og døde 1709 i Andeli i Normandiet efterat han i fin Alder—⸗ 
dom var bleven blind. Oglaa han arbeidede for Skueplad— 
fen, men føgte ei fom fin Broder at forbaufe ved Heroismug, 
men ſom Pradon figer, erhserve Tilſtuernes Gunſt ved zen 
Ande, ſom faa Meget behager. Af hans talrige Skueſpil, 
hvoraf de flefte ere glemte, have Ariadne og Grev Eſſex 
holdt fig paa SÉueplatfen og ere ei uden Fortjenefter. 
Begge Brodrene levede iøvrigt i en fjelden Enighed, omends 
ffjøndt de i viſſe Maader ſom Medbeilere kappedes om Pub— 
likums Yndeſt. 

Cornelia, en ædel Romerinde, var en Datter af den 
berømte Scipio Afrifanus og en vpperlig Moder Wmilia. 
Hun blev gift med Conſulen Gracchus Aar 577 efter R. B. 
Hun var en meget dannet Qvinde og Sfribentinde, men 
fornemmelig bekjendt ſom en fortræffelig Moder. En Dame, 
ſom vifte fig i meget prægtige Klæder ogforlangte at fee hendes 
Smykker, vifte hun fine Sønner, ſom fin Fjærefte Stat. 
Hendes Sønner gjorde dem berømte ſom Talcre og ſom Fol⸗ 
kets Forfvarere, men omkom begge paa en voldfom Maade, 

Céornelius Nepos, en berømt romer Hiftories 
river fra Hoftelia i det Veronefiffe, levede i det latinſke 
Sprogs Guldalder eg døde under Triumviratet, fandfynlig 
Kar 724 efter R. Bygning. Han forfattede mange Varker, 
hvoraf dog fun hans udmærkede Feldtherrers Levnet have 
vedligeholdt fig til vore Tider. Han fremftiller her i en 
clasſiſte Stiil, Korthed, men tillige Tydelighed 25 af Old» 
tidens mærfværvigfte Helte. Hang Characterer ere fædvan= 
lig træffende fegnede; fun mangler han ofte den rigtige 
Harmonie, da han undertiden behandler vigtige Sager 
meget fort og ubetydelige meget vidtløftigt, Han øfer heller 
ikke altid af tilforladelige Kilder, 

Corniche, Karniis eller Krands, den fremragende 
øverfte Deel af Søileordenen. 

Covnwallis (Charles Marquis af), født 1731, 
blev fra fin Barndom beftemt til Militgirſtanden. Aar 
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1758 blev. han Capitain ved Infanteriet og tre Aar efter 
Udjutant hos Marquis Granby, hos hvem han blev til Kri= 
igen var endt i Tydſtland. Har 1764 blev han Dberfilieutes 
|nant og Xaret derpaa arvede han efter fin Faders Død Titel 
af. Greve af Cornwallis. Aar 1765 udnævnte Kongen ham 
(til fin Kammerherre og Adjutant; tort derpaa fil ban Coma 
mando over det 35te Linieregiment. 1768 giftede han fig 
med Miſſ Jones, en overordentlig rig Dame, med hvem han 
ſik en Søn og en Datter, Ved Usbeuddet af ben ameris 
kanſke Krig. blev han beordret derhen med fit Regiment, 
Hans Gemalinde, fom ei havde kunnet bevæge ham til at 
|forlade Tjeneften, døde af Smerte derover, J denne Krig 
(udviklede han ftore Militair-Talenter. Han indtog Phila— 
delphia, bibrog til af erobre det fydlige Carolina og flog med 
len ringe, Magt General Gates aldeles, Men i Aaret 1781 
(blev Han nødt til at vige for Frankerigs og Amerikas for», 
lenede Hære. Han kom næften ved ſamme Tid tilbage til 
England. Storbrittaniens Anliggender. toge en foruroli— 
gende Vending i Indien. Lord Cornwallig blev udnævnt til 
| Generalgouverneur i Bengalen. J Decbr. 1790. tog han 
Bangalore og paa denne Crobring fulgte Tippo Saibs fulds 
komne Nederlag og han overleverede Lorden begge fine Søns 
ner ſom Gibfler. Saaledes endte han paa en haderfuld 
|SMaade denne vigtige Krig, der betydelig udvidede Englæn= 
dernes Befiddelfer og vendte 1793 tilbage til England. 

f pan hlev til Belonning udnævnt til Marquis og til Lord af. 
"Admiralitetet. Ved Udbruddet af Rebellionen i Ireland, 

| begav fan fig derhen under Titel af Lord > Lieutenant, flog 
Inſurgenterne og meldte Lord Portland i Oct, 1707, at alle 
paa Øen udffibede FranfÉe, vare gjorte til Fanger. Ogſaa 
de Franſtes andet Landgangskorſsg tilintetgjorde han og 
| gjorde med fit lille Corps General Humbert til Fange. 
| Gan virkede Fraftig til Irlands nærmere Forening med 
| Ængland. Aar 1801. gif han fom befuldmægtiget Minifter 
til Franferig og undertegnede Præliminarierne til Freden i 

Amiens. Giden blev han udnævnt til Gouvernør i Indien, 
begav ſig i Sommeren 1795 derhen, men bøde fort efter fin 

Ankomſt ben 5te Oct. ſamme Aar af en Feber, i det Pieblit 
| han vilde begive fig til Armeen ved Ghazeepore i Provindſen 
Benares. 

| Corollarium, en Silfætning, Tilgift eller Ynmært- 
| ning til en anført Sætning og udledes af denne eller og 
ſtager i naturlig Forbindelſe med den. 

Coromandel kaldes den øftlige Kyf af den forrefte 
indiſke Galvee fra Gap Comorin til nær ved Mundingen af 
Kiſtnafloden. Den er fandig langs Kyſten og bun lidet 

Eg 
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filtet til Riisavl, men lengere inde er den frugtbarere; 
Den adfkilles ved forffjellige Bjergræffer fra det Indre af 
Landet. Den frembtinger ef Kryderier ſom Veſtkyſten, har 
aldeleg det mobſatte Veirligt og ved den meeſt trykkende 
Hede om Dagen Ejølige Mætter. Bomuld avles 1 Mængde 
og benyttes af de flittige Indbyggere til en Mængde Bomz 
uldetøier af forſtjelligt Slogs, hvilfe i Godhed og godt Kjøb 
øvergane alle lignende Arbeider og bringes omkring til alle 
Egne af Verden. Den hele Kyft har ingen egentlig Havn; 
Handelgforrefningerne afajøres derfor ved Sommertiden med de 
Fremmede. Flere Fyrſter ere i Beſiddelſe af dette Land og iblandt 
demer Naboben af Arkot ten vigtigfte, Ide nyeſte Tider have 
Englenderne, ſom beſidde Præfidentjfabet Madras paa 
denne Kyſt, næften aldeles bemegtiget fig hang Landé, De 
fydlige Fyrſtendommer Marwar, Madurd og Tinevelly ere 
oafaa afhængige af dem. Ved diſſe Kyfter findes Perleſiſterier 
i Havbugten af Manaro. Franfømændene hade paa denne 
Kyſt Pondidery og Karikal og de Danſte Tranquebar. 

Corpus Catholicorum og orpus Evange- 
Jicorum. Uagtet de tydſte Rigsſtender ſamtlig vare 
Medlemmer af eet Rige, fandt dog megen Forſtjel Sted é 
Henſeende til. deres Rettigheder. En vigtig Forſtjel bes 
virkede Religionens Forſtjellighed. Man deelte i denne. | 
Henſeende Rigsſtenderne i de catholffe og evangeliſte. De 
catholſte Migéftænder bekymrede fig litet om den Ret at 
danne et Heelt, da de Havde Stemmefleerheden for fig, 
dirigerede Rigsdagen og Keiferen desuden var af deres Re— 
ligion. Saa meget vigtigere var den Ref at danne et Heelt 
for Proteftanterne for at beffytte fig mod Catholikernes 
Overveiende Fordele, ifær mod Stemmefleerheden. Begyn⸗—⸗ 
delfen til de evangeliſte Rigsftænders Forbindelſe ſteedte ved 
Sachſen og Heſſen, fom i Torgau forbandt fig til den luther— 
ffe Religions Forfvar 1526, Denne Forening tiltraadde 
fiden Hertugerne af Luͤneburg og Mecklenburg, Fyrfterne af 
Unhalt, Greverne af Mansfeld og Staten Magdeburg. 
Diffe forenede evangeliffe Rigsſtender proteſterede alerede 
1529 mod den i Speier forfattede Rigsdagebeflutning, De | 
øvrige evangeliſke Rigsſtender, ſom indſage Fordelen af 4 
denne Forbindelſe, fluttede alerede 1532 i den ſaakaldte 
Nuͤrnberger Religionsfred, ſom et Corpus, et Forlig med det 
catholffe, Imidlertid nyttedes denne ſtedſe meer og meer 
udvidede Forbindelfe af de evangeliſke Migeftænder blot i 
Religionsanliggender. Men, da Keiſerne Ferdinand 2den 
og. 3die under Tredivegarskrigen nærede den Plan gandſte 
at undertrykke den proteftantiffe Meligion, blev Proteftanz= 
ternes Forbindelſe faftere og blev formelig erkjendt i den 
weſtphalſte Fred 1648. Nærmere blev døg denne Forbindelſe 
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ſammenknyttet til et Corpus fra 1720. Til det evangeliſtke 
JForbund hørte alle proteſtantiſte Fyrſter, ſaavel Lutheraner 

| fom Reformeerte efter den i Landet herſtende Religtoön, ſaa— 
Miedes at en for fin Perſon catholſt Regent, ber rrajerede 
I et proteftantiff Land. hørte til vet evangeliſte Corpus. 

Sedvanlig førte Churfyrſten af Mainz Directoriet paa 
Rigsdagene, naar ingen Adffillelfe fandt Sted af begge 
Religionspartier; indtraf et fligt Tilfælde, førtes et dobbelt 
Directorium; Churfyrſten af Mainz flov i Spidſen af de 
Catholſke og Churfyrſten af Sachſemfor de Evangeliſte. Imid⸗ 
lertid vilde man ei altid erkjende dette ſidſte, hvortil Frede— 
rik den viſe, Churfyrſte af Sachſen ligeſom havde lagt Grund, 

da han 1522 paa Rigsdagen i Nurnberg forfvarede Protes 
ſtanternes Sag ved fine Gefandtere. Hans Cirerfølger Jo— 
han den ſtandhaftige, ftillede fia i Spidſen af Proteftanterne 

ſammenkaldte dem til at raadflaae om den augsburgſte Con— 
| | fesfion før ſamme blev Keiferen overgivet, indkaldte dem til 

Schmalkalden og erkjendtes ſtiltiende af begge Religions— 
| partier for de Cvangeliffes Director, Fra 1575 føgte Fre— 

Åh derif 3die af Pfalz, der var gaaet over til den lutherſke Re» 
| ligion at tilvente fig Directionen i Religionsanliggenderne, 
| hvilfet faa meget letiere fyntes at ville lade fig gjøre, da 
| Churfyrfterne af Sachſen betragtede ven fnarere -fom" en 

Å Byrde end en færdeles Rettighed. Under Tredivegarskrigen 
paatog førft Guftav Adolph og terpaa hang Cantsler Oxen— 
|ftjerne fig Directoriet, "dog blev det efter ten weſtphalſke 
(Fred 1633 formeligt overdraget Churfyrften- Johan Georg, 
|Hvis Hengivenhed til Keiſeren tiiforn havde gjort ham mis— 
|tænkt. for de øvrige evangeliſte Fyrfter. Fra denne. Zid 
|blev Sachſen i Beſiddelſe af Directoriet indtil det tydſte Ri— 
|geg Opløsning, Vel foranledigede Frederik Auguſt iſtes og 

Å Frederit Auguſt 2dens Religionsforandringer nye Bevægelfer 
Ål blandt de evangeliffe Rigsſtender. Men, da hiin forfifrede 
ÅOverholdelfen af den proteſtantiſte Religion i fine Churlande 
Hog erflærede Overgangen til den catholffe Religion blot for 

en perfonlig Sag og felv overdrog Hertug Frederik 2den af 
Gotha Directoriet tilligemed Geheimeraadscollegiet i Dresden, 

bleve de evangeliſke Rigsſtender beroligede, Da Frederik 
Auguſt 2den War 1717 untog den catholſte Religion, ventede 
Churfyrſten af Brandenburg Frederik Wilhelm iſte at blive Di— 
rector; dog blev denne Værdighed hos Sachſen, omendſtjendt 
Georg 2ben af Hanover foreſlog det frie Valg af en Direc— 
(tor for de evangeliffe Stænder Sachſen lod Diretoriet 
fortſette ved fine Geſandtere, fom dog altid maatte være af 
den evangeliffe Religion, og i Rigsdagsanliggender erholdt 

deces Inftruction af Churfyrſten, men i Sager, ſom angik 
corpus Evangelicorum af det geheime Concilium i Oresden. 

"gf 
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Corpus juris. Herved forfaaer man en Samling af 
Love og Forordninger, fom den græffe Keiſer Juſtinianus afte 
lod udffede i det 6te Aarhundred. Værket er forfattet i det 
latinſte Sprog og havbe derfor firar den ſynderlige Skjebne 
at være uforſtageligt for det Folk det var nærmeft beftemt, 
Det beffaaer af fire Hoveddele: 1) af en Haantbog i den 
hele Jurisprudens til Ledetraad ved Underviisningen (Inftitus 
tionerne) ; 2). af et ſtorre Retsſyſtem i 50 Bøger, fom ere 
ſamlede af de gamle Retslereres Skrifter (Pandecterne) ; 3) 
af de ælbre Keiſeres Forordninger (Coder); 4) af fenere af 
Suftinian udgivne Love (Novellerne). Adſtillige Forordnin⸗ 
ger af de ſenere Keiſere og de longobardiſte Lehnsbøger uds 
gjøre Anhanget. Den hele Samlings nærværende Form 
fylder man de italienſke Retslærde fra Middelalderen. 
Zhi i det 12te Aarhundred begyndte man igjen i Stalien | 
paa Univerfiteterne at foredrage Juſtinians Lovgivning, ſom 
under de voldſomme Ryſtelſer dette Land i Aarhundreder 
havde været ubfat for, næften var glemt, Univerſitetet i Bo— 
logna kom fornemmelig herved i Anſeelſe. Videbegjerlige 
Sønglinge fra nweſten alle Europas Lande ſtrommede til dette 
nye Themis Tempel og bragte de der fundne Viisdoms 
Skatte tilbage med fig til deres Fedreneland. De flefte Lovs | 
givninger andre Stæder vare paa hiin Tid meget ufuldftæns 
dige og feilfulde. Naturligviis begyndte man at anvende de 
udenlands lærte juridiſte Sætninger paa juridiſte Sager 
hjemme. " Methoden fandt Bifald og blev, fornemmelig i 
Tydſkland faa almindelig at Keiſer Maximilian den 1fte be⸗ 
Fræfiede den i en Rigsgrundlov af 1495, hvorved den faar 
kaldte romerſte Ret hævedes til en almindelig ſubſidiariſt Af» 
gjørelfestilde for hele Tydſtland. Med alle de Mangler, den 
juſtinianſke Lovgivning har, beſidder den dog tillige meget 
fortræffeligt og eninu brugbart. Og felv ved finere philofo> 
phiffe Lovgivninger har man ofte benyttet den. 

Correct, Correcthed. Alle Former, ſom Mennes 
ſket frembringer eller paatrykker Stoffene, ere underkaſtede 
viffe, i diſſe Formers Statur liggende Love og kunne derfor 
bedømmes efter en vig naturlig Typus. De maae derfor 
følges af enhver, der vil meddele fig ved udvortes Former, 
hvis han vil naae fin Medbelelfes Henfigt. Jagttagelſen af 
de nødvendige Fordringer ved ten udvortes Form falder man 
Correcthed (Regelrethed); og correct er enhver Ting der 
er indrettet overeensftemmende med-Forffriften eler den naturs Jå, 
lige Fremſtillelſesmaade for at blive et forftaaeligt Tegn, f. 
Er, en correct Haandſtrift, en correct Stiil, hvijfen en Skri⸗ 
bent maae befibde, dog gjør den alene ham ei til Skribent. 
Correctheden har imidlertid fine Grader og fuldkommen Cor⸗ 
recthed er egentlig et Ideal, Der gives endog Gjenſtande 



Cor 451 

ved. hvilke man Tet tilgiver Mangel paa Gorrecthjed f, Cr. 
ved politiſke 5 hvor man feer mere pag &fferrefnins 
gernes Vigtighed end paa Stilen. — J Værter af de ſtjenue 

Kunſter er den nødvendig, dog underordnet Skjonheds For: 
| dring, men man bør aldeles ikke blande den med Stjonheden 

felv, ja her fan den endog tit blive ſtsdende, naar den er eng⸗ 
| ftelig ſogt og høiere Egenffaber opofrede for den, 

Co rreggio (Antonio Allegri, mere bekjendt under 

ſted) hører ei blot til Froliens fortrinligſte Malere, men og 
fil de ſtabende Xander, der bare fig en egen Vei og vandre ſik— 

Mert til Udødelighedens Maal, Da alerede hans Samtidige 
Al erÉjendte hans ſtore Fortjeneſter er det deſynderligt, at neppe 
Leen enefte Omſtendighed af hans Liv er kommet til os. Han 
[var født i Correggio, en Stad i Modenas Diſtrikt 1494. 
Hans Forældre beftemte ham til Videnſkaberne, men Maturen 

' havde beftemt ham til Kunſten og gjorde her Utflaget. Man 
veed ei pvem han har havt til. Lærer; fandfynlig var det 
hang Onkel Lorenzo Allegri Man har ofte anført en Beret⸗ 
ning ſom ſtal bevife vor Kunſtners tidlige Selvfølelle. Han 

| har,, fortæller man, eengang feet eet of den ſtore Raphaels 
Stykker og udbrudt; anch'io sono pittore (Ogſaa Seg er 

MMaler). Dog mangler denne Beretning af flere Grunde Tro— 
'h værdighed. Mengs har. i fit indholdsrige Skrift: Tanken 

over Skjonhed og. Smag i Maleriet handlet udførlig om 
denne uforlignelige Kunſtners Fortjeneſter. Der ere tre 
Egenſkaber, man" beſtandig mage beundre hos Gorreggio: 

| Gracie, Harmonie og Penſelens Forelſe. Dér er en egen 
(il Vinde i hans Figurers Stillinger og Bevægelfer, en Elſtver— 

| dighed i ſammes Udtryk, der aldeles henrykker. Hine. Stil— 
| linger. og Vendinger Havde et været Kunſtneren mulige uden 
| hang Styrke i Forkortelſer, hvilke ei blot bringe ftørre Mang— 
| foldighed i Maleriet, men ogfaa ere faa fordeetagtige for det 
| Vndige. Det Rage og Haarde var ham modbydeligt, han 
forſtod at indtage ved der Milde, Blide, næjten. Ovindelige. 
Dertil ftræbte han ved Harmonien, hvis Skaber man fan 

Harte ham, Han var udvergaarlig t Lyſets Fordecling, £ 
(ben Færvtighed, at give fine Figurer Runding og, lade dem 

if træde frem og tilbage, hvori fornemmelig den lombardiſte 
—4 Skole, hvortil han hørte, udmerkede fig. Han har gjort en 
Mhoiſt genial Brug af Harmonien i fin) faa kaldte Nat (la 
Wi matte di Correggio). Dette almindeligt beundrede - Male— 
Mrie foreſtiller Freiſerens Fodſel eller Hyrdernes Tilbedelfes 
hl To Hyrder og en Qvinde, der bærer Duer, indfinde fig ved 
fil den Nyfødtes med Straa fyldte Krybbe, Hvor Maria med 
vi moderlig Omhed holder ſin i guddommelig Glands firaalende 
Vik Søn med begge Hænder, bøier fig hen over — og betragter 

øl 2 

Navnet Antonio de Correggio, fom han havte af fit Fode⸗ 
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ham Fjerligt, Det var en ligeſaa genial ſom driftig Idee 
af Kunſtneren, af lade alf Lys i Maleriet udguae fra det gud> 
dommelige Barn, Med fuldkommen Solklarhed oplyſer 
hans Ølands ei alene den hele Gruppe, men naaer endog de 
over ham fvævende Engle, der hvile paa en gjennemſigtig 
Skye og tilbede," J - Baggrunden feer man i et ſvagere Lys 
Joſeph, fom har ført filerne tilbage fra Vandet. Det 
øvrige Landſkab ligger i natligt Mørke, Til hans fortrin; 
ligfte Malerier høre desuden hans hellige Hieronymus, fom 
har begeiftret adſtillige beromte Malere til Uretfærdighed 
mod Raphael, videre den bodfærdige Magdalene og en Mængde 
andre, der vife faavel hans Virkſomhed fom Genie. Han 
døde 1534. Den ugrundede Fortælling om hans ſtore Fattige 
dom og dens Aarſag til hang Død er for længe fiden gjen— 

"brevet, 

Corregidor, en Ovrighedsperſon i Spanien og Por: 
tugal, en Politiedommer i anden Inftants. 

Correſpondence, Brevverling 5 be fom føre den 
kaldes Correſpondenter Der hamburgiſche unpar— 
teiilde Correſpondent. 3 Aaret 1712 udkom i 
Schiffbeck ved Hamburg en holſteiniſche Zeitungs-Correſpon— 
dence, ſom dog igjen ophørte 1714. Den var Grunden til 
den paafølgende Staats- und gelebrten- Zeitung des hambur— 
giſchen unparteiiſchen Correſpondenten, fom begyndte Aar 
1721, bøg dengang ei endnu kaldet hamburgiſcher men 
hoͤlſteiniſcher Correſpondent. Dens. fuldkomne Titel charac⸗ 
teriſerer Tidsalderen. Det forſte Stykke udkom den 29 April 
1721 under Titel ”Staats und gelehrte Zeitung des holfteints 
ſchen unparteiiſchen Correſpondenten durch Europa und an— 
dere Theile ber Welt von Anno 17213 nuͤtzlich zu gebrauchen 
ſtatt einer Jahr⸗Chronica, weil darin alle Begebenheiten der 
Welt, ſowohl was in Kriegs-, Friedens- und Staatsſachen als 
aud was in der Religion und von denen Gelehrten, ſonderlich in 
Niederſachſen geſchehen, gu finden, nebſt einem gedoppelten Re⸗ 
giſter.“ 10 Aar udkom Gorr:fpondenten Schiffbeck; med 
Aaret 1731 paatog Bogtrykker Georg Chriſtian Grund i Ham— 
burg fig Forlaget. Iſtedet for fo Stykker udkom nu ugent— 
lig fire. I det Privilegium, ſom Senatet i Hamburg med» 
deelte den 1fte Decbr, 1730 hedder det blandt andet at Ud— 

"giveren ſtal beflitte fig paa en god Stiil. Faa Tidender have 
været ſaaledes udbredte i alle civiliſerede Stater. Da Han— 
ſeſtederne indlemmedes i Frankerig gjørde man af den upar-⸗ 
tiffe Correſpondent en franſt Zidende unter Navn af Jour= " 
mal du Départements des Bouches de VElhe, med Franſk 
paa den ene Side og Tydft paa den anden, 3 Aaret 1814 
har Hamburger Correſpondent faaet fit gamle Udſeende. 
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| Corfarer ere Soerovere, ſom opſoge og borttage 
| Handersftibe paa Ssen. Navnet kommer af det italienſte 

Ord Corso (Løb), forbi de fare frem og tilbage. Sedvanlig 
| tillægger man Gøerøverne fra Algier, Tripolig, Tunis og 
k de marroffanffe Havne Ravnet Corſarer; hvorimod de Skibe, 

| ved hvilfe Curopæerne i Krigstider optage fiendtlige &tibe | 
| med offentlig Tilladelfe kaldes Capere. 

Corſika, cen af de ſtore Der i bet middellandſte Hav 
mellem de genueſtſte Kyfter og Øen Sardinien, inddeles i 
Landet paa denne Side Bjergene og Landet paa hiin Side 

| Bjergene, Jordbunden er meget frugtbar og frembringer 
| god Viin, Korn og Træfrugter… Indbyggernes Antal bes 

løber fig til 124,000 og Indkomſterne af Øen beløbe fig til 
600, ooo Livreg, Fra 17297 vare Indbyggerne i næften be» 
| ftandig Opftand mod Genua, fom de ftode under, Da denne 
| Republik et ved egen Kraft funde tvinge Øen, kaldtes forſt 
Keiſerlige 1730 og ſiden franffe Tropper 1738 til pjelp« 
| Aar 1736 havde en weſtphalſt Adelsmand Baron Theodor 
| Meuhof ſaaledes vundet Nationen af dem udnævnte ham til 
| Konge. Men efter de Franfes Ankomſt forlod han Øen 
under det Foregivende at føge fremmed Hjelp, vendte vel 
("igjen tilbage, men forlod Corſika paa nye og døte i London 
| et Gjeldsfengſel. De Franſte bragte derpaa Indbyggerne 
| Til en tilfyneladende Roe, men forlode Øen ved den tydſte 
Krigg Udbrud 1741, Mu udbrød Opftanden paa nye under 

| forffjelige Anførere” Aar 1755 udnævnte det corfiffe Senat 
Paſcal Paoli til General og han ledede fit Lands Anliggen⸗ 

| der faa godt, at Genueferne Intet beholdt tilbage uden 
Baſtia og mistvivlede om nogenfinde at kunne tvinge Øen, 
De overlode derfor Øen fil Frankerig ved en Tractat, hvis 
Indhold aldrig er blevet ret bekjendt. Frankerig troede i 

Forſtningen at kunne tvinge Corſika med en ringe Magt, 
| men Paoli gjorde t Gaab om brittiſk Underftøttelfe, en faa 
tapper Modftand, at de Franſte ingen fynderlig Fremgang 

|. havde gjort efterat de havde anvendt 30 Mill, Livres paa 
"deres Operationer. Man forøgede nu derfor den franffe 

| Armee, Mod Paolis Forventning blev England gandſtke 
uvirkſom og i adfkillige Træfninger iagttoge Corficanerne » 
| faa” lidet deres Pligt, at Paoli opgav al videre Modſtand 
| og flygtede til England, hvor Han levede af en kongelig 

if Raadepenfion. Denne Erhvervelfe har fiden koſtet Frankerig 
langt mere end den har indbragt, J Begyndelfen af Revos 

| Lutionen "blev Corfifa betragtet fom et eget Departement af 
.f Republiken og ſendte Deputerede til Conventet. Paoli, ſom 

hidtil havde opholdt fig i England, vendte nu tilbage til ſit 
så Fædreneland Kongens Henrettelſe og al Religions Ophæ— 

| velfe, fom man og vilde udſtræekke til Corſika, vakte Misfor⸗ 
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noielſe. Redſelsmendene i Paris troede ei Paoli længer 
og fordrede ham til Paris, hvor Døden Havde været ham 
vis. Han ſtemte derfor: Nationen for. Britterne, fom lanse 
dede den 18de Febr, og erobrede Baftia og Calvi. Folket 
bragtes unti lettelig Til at underkaſte fig det brittiſke Scep— 
ter. Dette ſkeedte i en almindelig Forſamling af Gorfernes= 
ZJeputerete i Gorte den 18de Juni, hvor Elliot i Kongens 
Navn modtog deres Hylding. Corſika conftituerebe nu ſom 
et eget Kongerige i Forening med de øvrige brittiſke Sta—⸗ 
ter; Man gav det Englands Forfatning og Love 09. et eget 
Parlament, Men Engdlenderne bleve et. længe i Beſiddelſe 
af Landet, Englænderne vare ei yndede og det franſte Par—⸗ 
tie tiltog mere og mere. Øer udbrød Opſtand; hertil tom 
ødelæggende . Sygdomme, og da Englands Magt i diſſe 
Egne ſpakkedes ved de Franſkes Indtagelſe af Livorno 17096, 
rommede Englænderne igjen Corſika. Siden far: det bes 
ftandig været forenet med Frankerig og beſtager af de to 
Departementer Golo og Liamone. Kort før Napoleons Af⸗ 
fættelfe udbrød i Corſika et Oprør til Englands Fordeel, 
men def var uden videre Følger. Napoleon Bounaparte er 
født paa Corſika 1769; andre paaftaae 1768. 

Corfo, en "Hovedgade i Rom, der har dette Navn af 
de Hefteveddeløb, hvormed hver Carnevals Aften endess 
Flere lange Gader ti forføjellige af Italiens Stæder have 
famme Navn." Den romerfke Corſo er omtrent 4500 Skridt 
tang (fra Piazza del Popolo, til det venetianſke Palads) 
omgivet af høie, for det mefte prægtige Bygninger, men 
Bredden er ei forholdsmæsfig til Gadens Længde eller Byg: 
ningernes Heide. Paa begge Sider optage Fortoug for 
Fodglengere fer til otte Fod, ſaa paa de flefte Stæder i 
det høiefte tre Vogne kunne bevæge fig ved Siden af hverans 
dre. Den er oplivet alle Ssn- og Feſtdage. De Fornemme 
fpoadferer her om Aftenen i en talrig Række. Geſand— 
terne havde forhen den, Ret at Fjøre frem og tilbage mellem 
begge Rekker. Dog viſer Corſo fig i fin ſtorſte Glands paa 
Carnevalstiden. Goͤthe har mefterligt ſtildret det romerſtke 
Corſo i al fin Glands. 

Cortes ere Stænderne i Kongeriget Spanien, blandt 
Hvile Caftiliens havde førfte Bang. De beſtaae af den høie 
Adel, den høie Geiftlighed, Ridderordenen af St, Jago, Ca— 
latrava og Alcantara og af de ſtore Stæders Deputerede. I de 
ældre Tider vare Kongerne meget afhængige af dem. I Arago— 
nien præfiderede en øverfte Dommer iblandt dem el Justicia kal— 
det, der afgjorde opkomne Stridigheder mellem Kengen og Unz 
derfaafterne og holdt den kongelige Magt inden de conftitutios 
nelle Skranker. Kong Ferdinand den catholſke og hans Ges 

— UNE TE 
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malinde JIſabella lykkedes det af gjøre fig mere uafhængige 
| af Gtænderne, og, da Caftilianerne vovede paa en Rigsdag, 
k den mægtige Keifer Carl holdt; i Toledo 1538, at afſlaage et 

| overordentligt Paalæg, han havde forlangt, ophævede den 
| fortørnede, Konge paa Stedet Forfamlingen, og fra en Tid 

blev hverken Adelen eller Geiſtligheden, men blot De puterede 
fra 18 Stæder fammenfaldte og det fun naar nye Poalæg 
ſtalde bevilges, Dette ſteedte i Caſtilien, men fnart erfarede 

| og Aragonierne det kongelige Scepters Tyngde, da Philip 
| øden i Anledning af et Oprør, uden Proces lod henrette den 

daværende Juſtitia, Johannes de la Nuza. De faa Privis 
legier, ſom Aragonierne efter dette Forfald beholdt (f. Ex. 
| en egen Regjering) tabtes i ben ſpanſte Succesſionskrig, da 
| De havde taget Oſterrigs Partie. Fra denne Tid fammens 

kaldtes Cortes blot for at hylde Kongen eller Prindfen af 
Aſturien eller naar noget ſtulde beſtemmes angagende Thron—⸗ 
følgen. De Uroligheder, fom i Aaret 1808 plagede Spanien 
gave Anledning til at en Junta forfamledes i Bayonne under 
Napoleons Indflydelſe for at udkaſte en nye Conſtitution. 
Conſtitutionsactens 9de Artikel handler om Cortes eller Mas 
tionalforſamlingen, ſom fulde beftaae af 172 Medlemmer, 
nemlig 25 Erkebiſper, 25 Adelige og 122 af Folket. Siden 
føgte Napoleon at vinde den ſpanſte Adel og den ſpanſte Na— 
tion ved at love af gjengive Cortes den hele forrige Magt, 
men Han kunde ei naae fin Henſigt. Efter Ferdinand den 
7des Tilbagekomſt føgte Cortes at filtre fig Andeel i Regjes 
Tingen, men Kongen modfatte fig med Strænghjed, 

Cortez (Ferdinand), Mexicos Erobrer, var født i 
Medelin i Cftremadura 1485, opofrede fig Krigeftanden og 
gik 1504 til Indien, Her fatte Velasquez, Statholder paa 
Cuba, ham til Anforer for en Flaade, fom ham utfendte til 
nye Landes Opdagelſe.  Gortez forlod St. Jago den 18de 
9tovb. 1518 med 10 Skibe, 600 Spanier, 13 Heſte og nogle 
Feldtſtykker for at udføre ſit ſtore Foretagende. Han ſeilede 
langs den mexicanſke Havbugt og ſmigrede undertiden for 
Indbyggerne eller og indjog dem Skrak ved fine Vaaben efter 
Omſtæendighederne. Indianerne i Tabaſco bleve overvundne 
og miftede deres Stad. Synet af de krigerſte Dyr, fra 
hvilke Spanierne fægtede, Kanonernes Torden, de bevæger 
lige Feſtninger, hvorpaa de vare Fomne over Havet, Jernet, 
hvormed de vare bedekkede: alt dette opfyldte hine tildeels 
ukrigerſte Folk med Frygt og Forbauſelſe. Cortez drog den 
13de Movbr. 1519 ind i Staden Mexico. Montezuma, Lau— 
dets Konge, modiog ham fom fin Herre, og Indbyggerne, 
figer man holdt ham for en Gud og Solens Søn, Han 
forſtyrrede Afgudsbillederne i Templerne, hvilfe man ofrede 
Menneffer og oprettede i deres Sted. den hellige Jomfrues 
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og andre Helgenes Billeder. Imidlertid gjorde han videre 
Fremſkridt i Landet ved at indlade fig i Forbindelſer med 
Caziker, der vare Montezuma fiendſte. Men, da Cen af 
denne Fyrſtes Feldtherrer paa en hemmelig Befaling havde 
angrebet Spanierne, begav Cortez fig til det keiſerlige Pal- 
lads, lod hiin Anfører tilligemed fine Officerer levende 
brænde og befalede Keiſeren offentlig at erkjende Carl stes 
Overherredomme. "Den ulykkelige Fyrſte adlød og maatte 
endnu give en Forcring af 600,000 Mark reent Guld tillige— 
med en flor Mængde Wdelſtene. Over alt bette opvaktes 
Velasquez's Jverſyge og ban fendte en Hær ud imod Cortez. 
Denne gif de anfomne Spanier imøde, fik dem til at gage 
over til fig og befrigede nu med nye Kraft Mericanerne, der 
ei alene havde grebet til Vaaben mod Spanierne, men mød 
dereg egen Konge Montezuma, fom-de beſtyldte for Forræ-z 
derie, Montezuma der opholdt fig iblandt Spanierne, vifte 
fig for fit Folk for at berolige det, men blev dræbt ved 
Steenkaſt Cortez blev tvungen til at forlade Mexico, hvis 
Indbyggere nu valgte Qvetlavaca til Regent. Han forfvarede 
fig med üdmerket Tapperhed, men efter hans Død indtog Cortez 
Staden Merico. Mere end 200,000 Indianer havde under— 
Faftet fig ham ved Slutningen af Beletringen, og i Woret 
1521 faldt Keiſeren Guatimozin, Keiſerinden, Miniſtrene 
og hele Hoffet i Seierherrens Hænder, Vi ſoge, ſagde Cor⸗ 
tez til fine Soldater ftore Farer og ſtore Rigdomme, hine 
forøge vor Hæder, diffe vor Lykke. — Denne dobbelte Liden— 
ſkab, men ifær Gjerrigheden foranledigede de ſträkkeligſte 
Grufomheder, Soldaterne, der ei fandt faa mange penge 
fom de havde formodet, lagde Guatimozin og hans Yndlinge 
paa gloende Kul for paa denne Maade at afnøde dem Ops 
dagelſen af de ſtjulte Sfatte. Men de grufomt mishandlede 
Indianer fynteg at fætte deres Troſt deri at de bøde deres 
Plagere Trods. De vægrede dem haardnakket ved enhver Til— 
ftaaelfe og Guatimozin, der hørte en af fine Hoffolk, der laae 
ved Siden af ham, ſukke af Smerte, vendte fit Blik imod ham 
og fagde: ligger jeg da paa Roſer? — (Gorte; fuldførte 
imidlertid Landets Erobring og underkaſtede Garl ste et 
Rige, der var ftørre end Spanien. Denne udnævnte ham ders 
for til Overfeldtherre og Statholder i Nyſpanien. Men fnart 
udbrøde nye Opror, og Cortez gif med mange Skatte til Spas 
nien. Her formindſtede man hans Magt ved at overdrage 
Mexicos Regjering til Audienzigen af Ny-Spanien. Aar 
1530 fik det fin færféildte Vicekonge. Den over diſſe For— 
anbringer misfornoiede Cortez gik imidlertid paa nye Op—⸗ 
dagelfer og fandt 1536 Halvøen Californien. For at erholde 
mere Underftøttelfe til fit Foretagende, gik han tilbage til 
Spanien, blev her modtaget med Ligegyldighed og døde 1547. 
Cortez var. unægtelig en Mand af ſtore og fjeldne Egenſta— 
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ber, virkſom, tapper, ſtatsklog og ſtandhaftig, men tillige 
grufom og ofte troløs. 

Corunna (fp. Corunja), en Søeftad i Kongeriget 
Galicien med en ftor Havn, ſom Caſtellerne St. Martin og 
Santa Gruz beffytte, Den er Sædet for den fongelige Au— 
diens og for Vicekongen elier Generalcapitainen i dette Kon— 
gerige, Den har et Citadel,; ſom udgjor Gammelftaden, 
den anden Deel er Nyſtaden. J Bugten ligger Fortet Gt. 
Anton paa en lille Pe, fom tjener til Statsfengſel. Fra 
Corunna gaaer maanedlig en Paketbaad til Havanna og hver 
anden Maaned.cen til Buenos Ayres; ligeledes ankommer 
maanédlig en Paketbaad fra Falmouth i England. Ind— 
byggernes Antal beløber fig til 11000. 3 den ſpanſke Na—⸗ 
tionalkrig er Corunna bleven færdeleg mærkværdig ved den 
Trefning fom her forefaldt den 16de Jan. 1309 mellem den 
franſke Hær under Marſchal Soult, Hertug af Dalmatien og 
den engelffe General Moore. Denne ſidſte blev under Sla— 
get truffen af en Kanonkugle og den efter ham commande— 
rende General Baird blev farlig faaret.  Caglænderne 
naaede dog deres Henſigt roligt at indffibe fig Natten mel: 
lem den 7de og 18de indſtibede de ſidſte engelffe Tropper 
fig." Den rode San. overgav Corunna fig til ven franſke 

Armee. Den 2rde Juni maatte den igjen rømme Staden, 

Corybanter vare Cybeles Præfter paa Sen” Greta 
og i Phrygien og efter et gammelt Sagn Deſcendenter af 
Vulcan. Rhea overgav dem den nyefødte Fuviter for af 
ſtjule ham, og befalede dem af gjøre Larm med deres Ferns 
vaaben, for aft Gaturn et ſtulde høre Barnets Greben. 
Nogle udgive dem for Sønner af Apollo og Thalia, andre for 
Sønner af Rhetia. De førte og Navnet Cureter. 

Cosmiſt kaldes hvad der færdeles har Henſyn til Ver— 
densbygningen og Solen, f. Er. en Stjerne gaaer. cosmiſt 
Op og ned, det er tilligemed Solen, 

Cosmogonie er Læren om Verdens Oprindelfe. Co8s 
mologie Videnſkab om Verden i Almindelighed. (See 
Verden.) 

Cosmus ifté. Da i det ellevte Aarhundred næften 
alle Italiens Stæder bleve Republiker, fyntes det gamle 
Græfenland igjen at ville leve op i Italien; og der oppaag— 
nede i diſſe Stater, der dog vare uden betydelig politi 
Storhed, en Kraftfølelfe, der havde velgjørende Følger. 
Snart blomftrede Øvreitalien fremfor alle Europas Lande 
ved andel øg Manufacturer og overgik alle ei alene i Vel 
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ſtand, men og i frie Aands Cultur, Gidenføaber og Kunſter. 
Kampen mellem. de ſmaae Sfater bidrog ikke lidet. til 
Kraftfølelfens Udvikling. J denne Kamp hævede. enkelte 
driftige og anſeete Mænd fig til Dictatorer, ja endog til Fyr» 
fter. De kappedes med hinanden et alene i Anſeelſe og Magt, 
mén og i at befordre Kunſter og Videnſkaber. Flere af 
den Tibs Smagdhoffers Hiftorie er tillige, Kunſternes Hiftos 
rie, og diſſe blomſtrede aldrig føjønnere end dengang, da 
Alt forenede fig til at oplive Enthufivsmen for dem,” Blandt 
de Stater, fom paa denne Maade udmærkede fig, fortjener 
Toſcana eller Florents førft af nævnes. Statens Forfat— 
ning befordrede Handelen, ved fvilfen Familien Medici er⸗ 
hvervede fig umaadelige Rigdomme og fnart afgjørende Ind⸗ 
flydelſe. Een af denne Familie, den ældre Cosmo (Cos⸗ 
mus) af Medici erhvervede fig. den ſtjonne Titel af Fædres 
landets Fader. Hans Higdomme, Bragt, Ætelmodighed og 
anbre Dyder gave ham en ſaadan Vægt, at han var Repu⸗ 
blikens Overhoved, uagtet man beholdt den republikanſke 
Korfaining. "Denne Indflydelſe arvede hans Efterkommere. 
Saaledes vebblev fun Skinnet af en Republik, medens den 
ene Familie ſtyrede Statsanliggenderne fom om den havde 
været fouverain. Bel manglede det ei paa Wartier, der 
Fraftigen virkede imod den, og uagtet den ſtore Kjerlighed, 
man havde til dén mebdiceiffe Familie, maatte den dog i 
mindre end eet, Aarhundred (fra 2433 fil 1527) tre Gange 
romme Florents. Meer end een. Sammenfværgelfe fandt 
Sted imod den, dog blev endelig Alerander, en Gønnefønsføn 
af den ovennævnte Cosmo udnævnt til Hertug i Florents 
1480, men myrdet efter 6 Lars Forløb af fin Slægtning 
Lorenzo. Da dette Mord blev befjendt, forſamlede ftrar 
Stadens Fornemſte fig. Beveget af Cardinal Gibog Iver, 
fom var beflægtet med Familien Medici og paa Guiccardinis 
Foreſtillinger, der levende vifte bem den demokratiſke Regje⸗ 
ringsforms Wordener, erklærede de Cosmo af Medici, den 
ſidſte mandlige Arving af denne Familie, en Yngling paa 
18 Aar for Statens Overhoved. Imidlertid havde Alexan— 
berg Morder fundet et Friſted. Hhilip Strozzi og andre 
Misfornøiebe forenede fig med ham, ophidfede flere, bragte 
Manbſkab ſammen og trængte med et betydeligt Antal 
Tropper ind t det Florentinſke for at gjenoprette Toſcanas 
Democratie og gjøre fig felv til Hovedmend t Republiken. 
Men de Perfoner, fom havde valgt Zosmué, befabde Midler 
til at befæfte hans Regjering og Klogffab nok til rigtig at 
anvende bem. Hurtigt hvervede de Tropper og anvendte 
Yit for at vinde de meeſt anfeete Borgere og gjøre den unge 
Fyrſtes Regjering behagelig for Folket, ſerdeles føgte de 
Garl den ztes Beſſyttelſe. Da deres Intereſſe ogſag var 
hang, naaede de lettelig deres Maal, De Forbundnes Trop⸗ 
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per bleve øverfaldne om Natten, be førfte Anførere fangne, 
og Cosmus's 'Herredbømme var, befæftet, Strozzi dræbte ſig 
feld i Fongſlet, Andre bleve henrettede, Man deſtyldte Cos— 
mus for Grufomhed og Mistænfeligheds man fan heller ikke 
nægte at han begik mangen Gruſomhed, og hang Inquiſi— 
fiongret mod Fredsforſtyrrere og Ovrørere er med Rette be— 
rygtet zmen det er ogfaa vift at han regjerede mildere, ba 
han fange fit Herredemme ſikkret. Handel og Fabriker kom 
under hans Meajering "i ben ſtjönneſte Blomſtren, Landets 
Velſtand tog til og Forfvarsvæfenet forbedredes, Han ud— 
videde Statens Diſtrikt ved Fyrſtendommet Piombino, fom 
Garl den ste aftraadde ham for 200 000 Daler og lod fig 
af Spanien forlene med Republiken Siena. For at ſikkre 
Toſcanas Kyſter imod tyrkiſte Gøerøvere oprettede han den 
hellige Stephans Orden. 1561, Ei mindre virffom var han 
for Gidenffaber og Kunſter; han ſtiftede Akademiet i Piſa. 
Pave Pius sfe udnævnte ham 1569 til Storhertug af To⸗ 
Jcana og fendte ham en Guldfrone, Saaledes begynder med 
ham fom Cosmus den 1fte Storhertugerne af Toſcanas Rakke. 

Coffé (Charles dg), mere bekjendt under Navnet Mars 
ſchal af Briffac, var en Søn af René de Coſſé, Herre af 
SBriffac. i Anjou, Den unge Coſſé tjente med megen Lykke i 
de neapolitanfæe og piemonrefife Krige og udmærkede fig 
fortrinlig ved Beleiringen af Perpignan 1541, hvilken han 
bivaanede ſom Oberſt ved et franfE Infanterieregiment og 
hvor han blev faaret ved Slaget af en Pike. Dauphinen 
Henrik af Frankerig tilraabte ham, fuld af Beundring over 
hans Mod: "Bar Jeg ei Fraykerigs Dauphin, vilde jeg være 
Briſſac.“ Siden blev han Generab for det lette franſke Ca— 
valerie og udmerkede fig ſaaledes, at de førfte Adelsmænd é 
Riget og ſelv Prindſer dannede fig i hans Skole til Krigen, 

Da Keiſer Carl ste vilde beleire Landrech 1543, brev Briss 
fac ham tre Gange tilbage og forenede fig, trods Fiendens 
Overmagt, med Frants den førfte, ſom ftod med fin Armee 
ved Vitry. Monarken. fluftede ham i fine Arme, lod ham 
drikke af fin Pokal og gjorde ham til Ridder af fin Orden. 
Gfter flere andre ſtore Bedrifter, ſendte Henrik 2den ham 
Tom Gefandt til Kciferen for at underhandle om Fred. Her 
viffe han fig fom en god Politiker og erhvervede fig derved 
Gouvernementet i Piemont og Marfdalsftaven 1550. Ved 
fin Ankomſt til Turin, oprettede han igjen den militære Di— 
fciplin, udryddede de indfnegne Misbrug og lærte Soldaterne 
Gubordinatjon. Han underfføttede Fyrſterne af Parma og 
Mirandola mod de fiendtlige Generaler Ferdinand af Gon— 
* og Hertugen af Alba og ſlog diſſe flere Gange uden 
elv nogenfinde at blive obervunden. Siden vendte han tils 
bage til Frankerig ſom Gouverneur i Pitardie og gjorde 
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denne Provinds vigtige Tjeneſter. — Briſſac var lille og 
fiint bygget, og Damerne kaldte ham kun den ſtjenne Bris— 
fac. Man finer, af Hertuginden af Valentinois ſtjenkede ham 
fin færdeleg Yndeſt og at Henrik aden blot af Iverſyge gjorde 
ham til kieutenant-General i Italien. Man fortæller en 
Mængde Fræk til hans. Roes og negle af diſſe characteriſere 
hann, Frants, Hertug af Guife, der var faa godt fom Herre 
i Franferig, lod Briffac lide Mangel paa Alt i Piemont. 
Marſchallen beklagede fig uden Forbeholdenhed og med Fafts 
hed i et Brev til Kongen, fom var uforfigtig nok til at vife 
fin Yndling def. Denne fendte paa Sfedet een af fine For— 
trolige til Marſchallens Leier, for at formaae ham til at 
foregive, af han havde underfÉrevet et. Brev, Cen af hans 
Sekreterer havde opfat, uden at fæfe det. Den Udſendte 
anvendte alt muligt for at overtale Marſchallen, men han 
var urokkelig: ”Min Ven”, fagde han, »Jeg Ejender kun 
gen Protector ved Hoffet, det er Kongen; der behøvedes et 
faa lang en Reife for at gjøre mig dette Forſſag. Jeg har 
læft mir Brev vel før det blev afſendt, erindrer mig Indhol⸗ 
det ret godt og billiger det endnu.” Han nægtede Engang 
en Lieutenant, der havåe 50 Mand af commandere, at til: 
bringe Vinteren i Provinvfen. Officeren reiſte uden Tilla—⸗ 
delfe, hvorfor Briffac erklærede ham uduelig til Tjenefte og 
fin Adel uværdig. Dette fÉeedte i Piemont. Nogle Damer” 
ved Hoffet, der fandt denne Dom for haard, trængte paa 
Kongen af caffere den. Kongen henvendte fig til Marſchal— 
len, men denne ſparede gandſke fort: ”Sire, Dem traf For⸗ 
nærmelfen, De kan derfor fun tilgive den. Naar Deres Majez 
fræt vil taale denne Tilſideſettelſe af Deres Tjeneſte har Jeg 
Intet derimod,” Al Marſchallens Klogf£ab kunde dog ei for— 
hindre, af den Afſtraffede jo igeen blev indfat i fin Poſt. — 
Briſſac forſtod at ftraffe, men og af belønne, Paa begge 
Dele gavhan ved en overordentlig Leilighed et ſtort Exempel. 
Da han ved Beleiringen af Vignol ved Montferrat havde 
ftillet fig i Slagtorden for at løbe Storm, trak et ungt Men— 
nefee, ved Navn Baftard af Huſet Noiſſy, Kaarden, før der 
endnu var givet Signal, ſtyrtede fig imod Breſchen, kaſtede 
alt ned for fig, fatte Spanierne i Forbaufelfe ved faa 
megen Driſtighed og afgjorde Stedets Indtagelſe. Dette Hel: 
temod Eunde dog ei hindre, at en Krigéret blev nedfat over 
ham og han eenſtemmig blev fordomt til Døden, Da fagde 
Briffac til den brifige Yngling: ”Min Ven, Loven har 
dømt Din Opførfel; Jeg vil være mild i Betragtning af 
Drivefjedren til Din Handling. Jeg frikjender Dig og for 
at ære Dit uforfærdete Mod, giver Jeg Dig denne Gulds 
kjede; bær den fom et Tegn paa mit VWenffab. Min Stalds 
mefter ffal give Dig en Heft og Vaaben; thi Du fkal ſtedſe 
fægte ved min Se.“ Da den feierrige Armee under Bris— 

Be». FT SS Sannes 
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ſac blev reduceret, traadde de dersver opbragte Soldater for 
I Briffac med de Ord: Hvorfra ffulle vi nu faae Brød, Gene— 
ral? Hos mig. mine Børn, - faa meget fom der er, fvarede 
oh han. Nu tom og Handlende, fom paa Briffacs Ord, havde 

| gjort Armeen betydelige Forffud og. bade ham indſtendig 
ogſaa at førge for dem, Han gav dem til deres Underſtot— 

| telfe alt hvad han-felv havde og- begav fig til Hoffet for at 
| gjøre deres retmesſige Fordringer gjeldende. Men, da Gui— 
ferne, ſom dengang almægtigt regjerede Frankrig, lod det 

beroe ved en høift ufrugtbar Deeltagelfe i de Ulykkeliges Nød, 
"vendte Briffac fig til fin Gemalinde: ”See Madam! Folk 
fom have bygget deres Lykke paa mine Forſikringer; Mini— 

| fteren betaler dem ikke, og de Ulykkelige ere forlorne, Hvad, 
om vi opfatte vor Datters Formeling, fom vi nu have for, 
filen anden Gang og anvendte den beſtemte Medgift til diffe 
Ulykkeliges Redning. Hans Gemalinde var ei mindre hoi— 
modig end han, Med hendes Tilladelſe tog han fin Datters 
Medgift, laante endnu nogle Summer og betalte Kjobmen— 
dene Halvparten i rete Penge og for den anden gav han til» 
ſtrekkelig Sikkerhed. Beundret fom fin Tids Helt og agtet 
fom en ædel Mand, døde Briffac i Paris. den 3ite Decem— 
ber 1563. 

Cofter (Johan Lorents), fra Harlem, var en uægte 
Deſcendent af de gamle Grever i Holland. Hang Mavn er 
bekjendt i Bogtrykkeriets XAarbøger, og Hollænderne tillæage 
ham ſammes Opfindelſe. Dog grunder denne Paaſtand fig 
juft ikke paa de ſikkreſte Støtter, og der forløb 130 Xar fra 
Bogtrykkerkunſtens førfte Opkomſt i Mainz før Staden Har: 
lem gjorde nogen Fordring paa henne Opfindelſe. Den fan 
heller iffe med nogle antagelige Gruude bevife fin Paaſtand. 
Alt hvad man fan tilſtage Staten Harlem er, af den var 
gen af te førfte Steder, hvor man lagde fig efter Træfnit, 
hvorved man fom paa den Idee, at ffjære Bøger i Fræp!a> 

| der og trykke dem indtil man opfandt bevægelige Lettrer 
førft af Træe og fiden af Metal, Dog ſtal det endnu bevis 

” Jeg af denne Idee førft ev opkommet og udfert i Harlem. 
Det er næften uten for al Ivivl, at Guttenberg ſtrax i Be— 
gyndelſen i Strasburg og fiden i Mainz har trykket 

med bevægelige Trælettrer og at de ſtobte ere opfundne 
af Schoffer i Mainz. Den lærde Meermann, Baad og 
Wenftonær i Rotterdam, opkaſtede fig med Iver for fit 
Fedrenelands Moes til Forfvarer for hiin Paaftand i 
"et" Stift" ( origines Typographiæ). Paa Raadbufet i 
Hatlem findes. Coſters Statue, indhyllet i Silke og i en 
lille Selvkaſſe forvares Speculum salutis, hvis Frys 
ning Hollænderne tilſtrive ham. Over Døren af det Huus, 
han beboede, ere fire latinſte Vers af Schrevelins indhugne, 
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hvoraf de to fidfte ei ſige mindre end at Opfindelfen af Bog⸗ 
trykkerkunſten ved Coſter er ligefaa filter fom Guds Tilva⸗ 
relſe, De -Tyde ſaaledes: | 

Extulit hie, monstrante Deo, Laurentius artem 
Dissimulare virum hune, dissimulare Deum est, 

Gan dode omtrent i Aaret 7440. 

Cofitniz, ved Bodenføcn, hvor Rhinen løber udaf den 
i Underføen, Hovedfladen i det forrige. Bifpedømme Coſtnitz 
eller Conſtanz i Schwaben, er ſerdeles berømt af den mært 
værdige Kirkeforſamling, fom holdtes der frå den 4de Nov, 
1414 til den 22de April 1418. Keiſeren, Paven, 26 Fyrſter, 
140 Grever, over 20 Gartinaler, 7 Patriarcher, 20 Erke— 
biſtopper, 92 Biſkopper, &00 Prælater og Doctorer og hen⸗ 
ved 4000 Præfter indfandt ſig ved denne Forſamling, hvor⸗ 
til Stridigheder i Kirkeſagerne gave Anledning. 72 Aar, 
fra 1305 til 1377 havde. Paverne -havt deres Reſidens i Avig⸗ 
non, da endelig Gregor den 1ite igjen flyttede til Rom, men 
døde kort derpaa, Da nu de italienſke og .franffe Gardinas 
ler ei funde blive enige om Pavevalget, valgte hvert Partie 
en egen Pave, hvorved der opkom et Schisma, fom varede i 
40 Aar eg under hvilket fiedfe vare fo Paver. Tilſidſt, da 
Keiſer Sigismund beſteeg Thronen vare der endog fre, ſom 
verelviis fatte hverantre i Banm For at ente diſſe Uor⸗ 
dener og fætte Grændfer for Huſſes Læres Udbredelſe, reiſte 
Keifer Sigismund perfonlig til Italien, Frankerig, Spanien 
og England og fam?» Faldte en -olmindelig Kirkeforſamling. 
Paa dennefordomtes Wiclefs og Huſſes foregivne Kjetserier, 
Huſſ felv, fom paa Keiſerens ſikkre Leide havde indfundet fig, 
blev brændt den 6te Juli 1415 og hans Ven, Hieronymus 
fra Prag den 30 Mai 1416. Efterat man ved denne dob= 
belte Henrettelſe, fom man troede, tilſtraekkelig havde ſtandſet 
Kjetteriets Udbredelſe, ſtreed man til de tre Pavers Affæt- 
telſe. Diffe vare Johan den 23de, Gregor 12te og Benetict 
13de. Johan, ſom felv var tilftæbe ved. Forſamlingen, 
maatte villige i fin Affættelfe, Vel flygtede han i Soldater— 
kleder ved Hertug Frederik af Oſterrigs Hjelp, ſom derover 
blev fat i Bann og miſtede en ſtor Deel af fine Lande, men 
endelig gav. Frederik efter og udleverede Johan til Conciliet, 
fom fatte ham i Fengſel og lod fig ſiden noie med. den blotte 
Cardinalsverdighed. Det ſamme gjorde Gregor ten i1ote, 
ſom godvillig reſignerede. Benedict 13de beholdt vel i nogen 
Tid i Spanien den påvelige Titel, men blev dog, ei fat t 
Bann. Nu blev Martin gde' valgt ſom retmægfig Pave, 
Sigismund troede at kunde bevirke en fuldfommen Forbedring 
i Kirkeſagerne, men, da den nye Pave imod Keiſerens Villie 
begav fig til Stalien, gif hele Kirkeforſamlingen fra dinan— 
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| den uden at dens Henſigt var opnaaet, Siden kom en nye 
Forſamling iftand til Baſel 1437, hvori afgjordes at Paven 
| maatte underkaſte fig en Kirkeforſamlings Beſlutninger; den 
ilſtod tillige Huſſes Tilhængere Nydelfen af baade Brød og 
WViin i Nadveren. ' 

| Coſtume Ealder man de Stille og den Levemaade, ſom 
å er almindelig anfaget af viffe Nationer, Tidsaldre, viffe 
Å Mennefteclaffer eller enkelte Perſoner. Kundſtaben om og 
| Fagttagelfen af Coſtumet er et vigtigt Punkt for Kunſtnere 
"og Stuefpillere. Man gjør med Rette den Fordring til den 

Å dannende Kunſtner, at han ved Fremſtillingen af Perſoner 
Jaf forſtjellige Folfeflag rigtig tagttager det Eiendomlige hos 
dem i Legems Beſtaffenhed, Mationelphyfiognomie, Anſigts-— 

farve hc-5; for at det gode Indtryt ci ſtal lide noget hos 
Kyndige, maa han og iagttager mindre væfentlige Ting: 

Klædning, Prydelſer, Redſtaber, Vaaben o ſ. v. overeens⸗ 
ſtemmende med Folk eller Tidsalder. Ligeſgalidet ſom fan 
jen Scene, der foregager i det nordlige Rusland kan anbringe 
Tigre eller Palmer, ligefaalidet bør han give Amerikanerne 
Turbaner efter de Romere, fom belejrede Garthago, Cano— 
ner, eller lade Øfterlænderne fidde til Bords og fpife med 
Gaffel og Kniv Saavel ældre fom nyere Kunſtnere have 
ofte ſtodt an mod Coſtumet, men dette ev endnu fÉeet i en 
højere Grad ved Theatret. Greſte, tyrtiffe og peruanſte 

yrindſeſſer traadde frem i lange, guldvirkede Silkekjoler, 
SMerope og Cleopatra fremtraadde i Fiſktebeensſfjorter, Medea 
og Phædra bleve coefferede paa Franſt 0, f. v. Underſtottede 
af Grey Lauragais, ſom anvendte 20,000 Livres blot paa 
Theaterforandringer ſtulle Lecain og Mademoifelle Claire 
have indført Coſtumet; men deres Reform ajorde fun den 
førfte Begyndelſe. . De afſkaffede Fun det Groveſte, ind» 
førte Tigerjfind for Schther og Sarmater, tyrkiſt Dragt for 
Ufiater, ievrigt blev det ved de Gamle. Med de øvrige 
Decorationer ftod det ei bedre til end med Dragterne: faa- 

ledes fane man Semiramis komme frem af et Pallads med 
corinthiffe Søiler i en Have, hvori den hele amerikanſte 
Flora blomſtrede. Man ſage Theſeus og hans Staldbrødre 
med ſtore Alongeparykker og romerſke Soldater træffe op med 
ftive Støvler og ftive Pidſte. Madame Haͤndel⸗Schuͤtz har 
ftore Fortjenefter af Coſtumet ved det berlinſte Theater. 
Tet var hende, ſom førft med tvivlſomt Held — thi hvortil 
vænne vi os iffe — men fiden med udeelt Bifald, ved Frems 
ftillingen af Ariadne, vovede et borflægge den franfe Flit— 
terſtads og ombytte den med den antike Klædedragt og ſaa— 
ledes give Signalet til en noiere Jagttagelſe af Coſtu— 
met. Siden den Tid har man gjort heldige Skridt fremad. 
J Frankerig har fornemmeligt Talma reformeert Coſtumet 
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ved den parififfe Skueplads. Hvad Talma i denne Hen⸗— 
ſeende har gjort for Skuepladſen, har David (hvis Forgjens 
ger heri var Vien) gjort for Maleriet og man maae rofe 
hans Skole for en rigtig Jagttagelſe af Coſtumet. Et 
Spørgsmaal, der er Underſegelſe værdt, er hvorvidt man her 
tør opofre Sandheden for Stjönheden. Om Coſtumet have 
vi adffillige Verker, dog ei gandſte tilfredsſtillende. Dan— 
dre Bardon har ei holdt fig til de ægte. Kilder; Traité des 
costumes af Lens er et alt for fvagt Forføg og Martinis 
Anmærkninger; have ei forbedret det ſynderligt. Spalarts 
Forſog over Cuſtumet hos de fortrinligfte af OV tidens 
Folk ꝛc. er bedre, men har dog mange Feil; meeſt henſigts— 
mæsfige ere Receuils des costumes antiques af Rochegai— 
ani og Villemin, men omfatte et det Hele, Det vigtigſte 
for Kunftneren er at hotbe fig til Kilderne. Diſſe ere med 
Henſyn til te Gamle ardjæoloaiffe Kobberſtykker, med Hen: 
fyn til den nyere Coſtume. Betragtningen af Materier fra 
forſtjellige Tider, Gravftene, Reiſebeſtrivelſer, Hiſtorte, Olds 
fager og Jordbeſtrivelſe ere uundværlige Hjelpekundſtaber. 
For den nyere Tid har man Costumes civils actuels de. tous 
le peuples connus af St. Sauver, videre costumes et An- 
nales des grands théåtres de Paris, 

sa 

Cothurn, et Slags høibælete Skoe med Snorer, fom 
Diana og Jagtnympherne brugte og fom endnu bruges af 
Kægerne i Italien, altſaa Jagtſtoe. Galenus beſtriver dem 
ſom høie Skoe, der rakte til Midten af Benet og vare faſt 
fnørede med Remmer for af man 'begvemmere kunde løbe og 
fpringe i de raae Bjergegne. Diana havde fædvanlig Pur— 
purremmer, — Ogfaa de tragiffe Skueſpillere brugte nette 
Slags Skoe, maaſtkee førft til Erindring om de bacchiſte 
Fog, derneſt — og dette bevirkede Wichylſus — for faa mes 
get mere at hæve SEuefpilleren til Helteftorhed. Den tragi— 
ffe Cothurne var forſtjellig fra Jagtcothurnen derved, at den 
havde en høi Korkſaale. Tertullien tildeelte den en færteles 
Roes: Tragoedieſpillerne hævede Djævelen paa Cothurnen; 
da Ingen kan fætte en Alen til fin Længde, faa vil fon gjøre 
Chriſtendommen til Legner. Undertiden betyder udtrykket 
Gothurne Tragoedien ſelv. At ſtride frem pan ten ophoiede 
Cothurne er at ſpille en Tragoedie. J ſamme Mening 
betyder ofte Soccus en Comoedie. Soccus vare ef Slags" 
Skoe, fom de romerffe Qvinder" brugte, dernæft bar man dem | 
og i Enftfpillet, 

Cotin (Charles), Almoſenier hos Kongen og Cano⸗ 
nicus i Bayeux (i Departementet Calvados) tillige Digter 
og Vræft i Paris, hvor han døde 1682. Han var det beſtan— 
dige Maal for Vittighederne i Boileaus Satirer og Molieres 
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eyſtſpil. J Comoedien, de lærde Koner, figurerer han under 
Navnet Trisfotin, Aar 1655 blev han opraget i det franffe 
Akademie. Gotin fkal have paadraget fig Boileaus og Mos 
liereg Hevn derved at han med Bitterhed og Haardhed gav 
den forſte det Raad at hellige fine Talenter en anven Digte— 
lart end Satiren og at han føgte at fpille den fitfte et Puds 
ved at forebringe Hertugen af Monanſier af Moliere føgte 
lat gjøre ham latterlig i fin Miſanthrop. — Perault rofer 
dog i fin Parallele mellem de Gamle og Myeré Cotin ſom Ta— 
er: hvorimod Boileau Engang gav en ung Geiſtlig det 
Raad at høre Bourdaloue og Cotin; thi, ſagbe Satirikeren, 
laf hiin vil De tære, hvorledes De ſtal tale, af denne hvors 
ledes De ikke fÉal tale, Ei alle tankte imidlertid ſaaledes. 

Gotin var indviklet i en Proces med fine Forpagtere. Sagz 
forernes Renker og Spidsfindigheder gjorde ham faa kjed af 
Sag at han befluttede at overlade fit Gods til fine Slægt: 
Ininge og, fun betinge fig faa meaet han kunde leve anftæn-= 
digt af. Men hans Slægtninge vildenu at man fulde give 
[ham en Curator, fom et Menneffe, hvis Forſtand havde lidt, 
(Da indbød Cotin fine Demmere for at høre fine Taler, og 
diſſe bleve faa indtagne af dem og faa opbragte over hans 
Slegtninges Bagtalelfer at de dømte dem i en Pengeſtraf. 
[Dette fynes at beviſe, aft Cotin ei var uden Fortjeneſter. 
ban havde desuder gode Kundſtaber, forſtod Greſt, ſamt 

noget Hebraiſt og Syriſt; hans Prékener have et ætelf 
Præg, hans Proſa var ei flet og hans Vers undertiden 
aandrige og velklingende. Man har adffillige poetiſte og 
proſaiſte Sfrifter af ham. i: 

Cotin eler Cottin, (Sophie Kiſteau), født i 
Tonneins i Departementet Lot og Garonne, tød i Paris 
den 25de Auquſt 1807 er Forfatterinte af arffillige Roma— 
ner, ber ſaavel med Henſyn til Stilen, fom deres høie In— 
'terefle fortjene Roes GElara von Alben, Malvina, Ama— 
lia -Mansfjeld, Mothilde og Clifabeth eller de Forvifte til 
Siberien, ere be Verker, hvori Forfatterindens ſtjenne 
Sijel, hendes Begeiftring for Dyden og hentes dannede Aand 
pttre fig. - * 

Coucy (Renaud Caſtellan ef), var Helten i en tra— 
giſk Begivenhed, ſom ſerdeles har beffjeftiget de gamle Ro— 
mandigtere (Romanuers) og Pdeterne. Han var tillige 
Forfatter af adſtillige Digte. Man holdt ham for en 

Slegtning af Raoul, Herre af Goucy., med hvem han ofte 
Jer bleven forvexlet. Et i franfe Vers forfattet Haandſkrift 
paa det kongelige Bibliothek i Paris, under Tilel: Caftel» 
lanen af Coucys s9 Damen af Faielé Roman, ſtreven å 
Uaret 1228 og en Kronike over der — af Fouchet 

9 
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ſkreven 1380 levere os en Hiſtorie om den ommeſte Kjerlige 
hed og den meeſt oprørende Gruſomhed, hvoraf her gives et 
Udtog. ”Renaud, Gaftellan af Coucy, var indtaget af 
den ſtjonne Gabriele de Vergy, Aubert de Faiels Gemals 
inde. Slottet Faiel laae ei langt fra Coucy og begge é 
Mærheden af St. Quentin. Renaud kaſtede fig med Til—⸗ 
ftaaelfen af fin Litenffab for Gabrielles Fødder, hun viſte 
ham tilbage — men ikke for ftedfe. . De Elffende faae hinan— 
den flere Gange hemmeligt, Den fyrvrigfte Kjerlighed og de 
Trengſler, fom hendes Gemals Iverſyge, foraarfagede, frem= | 
bragte Renauds Sange, hvori findes Udtryk af den heftigfte | 
Lidenſkab. Den Forpligtelfe af deeltage i et Korstog, af⸗ 
brød de Elſtendes ftille Lykke. Renaud reifte bort og inds| 
fibede fig i Marfeille med Englands Richard. Ved hans 
Ankomſt i Palæftina var Acre alerede i de Chriftnes Hænder, |] 
Han fægtede i Forening med Ridjard ved Cæfarea og feirede | 
med ham ved Yfcalon. "Men ved Forfvaret af et Slot, hvor! 
Kongen havde taget fit Quarteer, traf en forgiftet Piil ham. 
Al Møie var forgjeves, Saaret ſyntes uhelbredeligt. Ud— 

delfe at vende tilbage fil Fedrenelandet. Man tilſtod ham 
fin Begjæring og fnart var ban paa pPjemveien. Dog ale⸗ 

Fag dette, fagte han med bævende Stemme og gjem det vel ;/t! 
læg efter mit fidfte Suk mit Hjerte til det Øvrige og bring det tilly 
Fruen af Faiel. Hans Sie briſter, og den troe Tjener iler tilſh 
Slottet Faiel. Han ankommer ber, men uheldigvils træffer! 
han-Slottets Herre, hvis Hjerte træffes af Mistanke.  Hantvl 
lader ham ſtrengt underſege og finder hos ham den fidſte 
Gave og de fivfte Udtryt af en uudſlukkelig Kjerlighedde 
Forbittret til Raſerie, udtenker han nu den ſtrakkeligſte 
Hevn. ”Zag dette Hjerte, fagde han til fin Kok, lav detfar 
til og fæt def paa min Kones Bord.” Det féeer og Gabri: 
elle — fpifer deraf. Har det fmagt dem godt, fpørger hen: 
des Gemal. O fortræffeligt udbryder den Ulykkelige Detltr 
troer jeg gjerne var Svaret, det maa have været en koſtelig Refn 
for dem, thi det var Gaftellanen. af Coucys Hjerte.” — Tid: 
ſtræekkelig Overbeviisning benfafter han hende det Brev, fontdn 
Renaud døende havde ſtrevet gende ril, Efter dette fræk. 
kelige Maaltid vilbe den Ulykkelige Intet nyde meer, burn 
døde frivillig Hungersdød.” Froiſard og Chriſtine te Piſaut 
ere de ældfte Vidner om denne Begivenhed, hvis Santhelftt 
du Belloy tilſtrekkeligt har prøvet. — Renauds Kjerlighede 
fange ere ſamlede udkomne i Memoires historiques sur Rally 
eul de Coucy, Paris, 12, 1781, 
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| Couliſſer. 7) Furerne i en Vinduesramme, i hvilfe 
man fan træffe et Vindue eller et Skud op og ned, unders 
den 2) Vinduet felv; og 3) Kløiene paa Stuepladſen, hvor—⸗ 
[ved de forſtjellige Forandringer vaa ſamme freubringes. 
|Diffe høre paa vore Theatre til Sceneriet og Maftinvæfenet. 
Paa te Gamles Theatre havde man dem iffv og det flader 
Jſom begge Gidevæggene bleve uforandrete og havde en aanifte 
Iſimpel Prydelſe, ſaaledes at de kunde paffe fil enhver Fore⸗ 
Iſtiling og enhver Forandring paa Scenen. Da man i def 
Jabde Aarhundred begyndte paa at opføre Skueſpilhuſe i Eu— 
Jropa, var: heller ikke diſſe Sidevegge forfynede med bevæges 
lige Maftiner. Tidligere da endnu Myſterierne foreſtilledes, 
ſadde Skueſpllerne ved Siderne paa et eget Slags Sæder, 
Naar Stykket begyndte, ſage Tilſtuerne ſtrax alle ſpillende 
Perſonetz faa ofte Maden kom til en Skueſpiller ſtod han 
op fra fit Sæde, og fatre fig igjen derhen, naar hans Op— 
Atrin var til Ende. J den fenere Tid havde man et Slags 
Market ved Siden af Skueptadſen, hvori man. ogfaa tillod 
JTitſtuere at komme, fornemmelig Kunſtdommere og ten 
Tids vittige Hoveder. De havne Drenge til: Ovvartning, 
måder rakte tem Viber og Tobak; thi man røgte her faavels 
sifom andre Steder, Man antydede et Sorgeſpils Ovførelfe 
ulved forte Omfæng og Forantringen af Efeter blot ved Mavs 
Anes Overſkrift. Der vare fun faa Djelpemidler til at befors 
bre Illuſionen; Phantaſien maatte almindelig: tænfe fig 

ISted og Omſtandigheder, og ſem Schakeſpeare felv et Sted 
Uopfordrer dem dertil, opfylde det Manglende med deres Tan— 
Uker. Den itolienſte Architect Serlio (T 1540) ſtylde vi et 
Sielpemiddel af dette Slags. Def var ham, ſom ved Skue⸗ 
Apladſens Sider forft ſaaledes opſtillede Couliſſer, af der blev 
blet Rum imellem dem, faa man kunde gaae bag om hver af 
dem, Herved blev en bedre Belysning mulig, hvilken forben 

Ahavde været hoiſt ufuldkommen, formedelſt to ſtore LyfeÉros 
Aner, fam hengte ned ovir Skuepladſen. Nu var man iftand 
iftilat anbringe en ſaadan, der ei felv var fynlig og blot kunde fees 
ved ſine Virkninger, fom man efter Omftændighederne kunde 
gjøre flærfere og fvagere. I England indførtes diſſe forſt 
ved Garri efter hans Tilbagekomſt fra Frankerig. Endnu 
en vigtigere Henſigt blev opnaaet, da man Funde anbringe 

Decorationer paa dem, fom tjente til at bringe den foreftils 
ede Handlings Sted og andre Omftændigheder for Diet og 

moexle herm da. Couliſſerne ere bevægelige Maſtiner, faa 
ubfte Omſtamighederne fordre det. For at Jllufionen (det 
HUS Euffende) endnu bedre fan befordres hos Zilffuerne, maa 
miSoulifferne ſtilles perſpectiviſt og dakke hverandre. Brede 

Couliſſer ſkaffe hev en betydelig Fordeel, da ren ſtor Deel af 
Foreſtillingen faa kan males perſpectiviſt paa dem, hvorved 
vet Hele bedre forbindes. 

| Ga 2 
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Cour d”appel, Appellationsret i den af Napoleon 
organiſerede Statsadminiſtration i Frankerig. Af faadanne 
Domftole gaves der efter en Lov af 1801, 29. Medlemmer» 
neg Antal i hver er 12 til 31. 7 De med 20 til 30 dele fig i 
tø, de af 31 (1 Rennes og Bruͤſſel) i 3 Senater. De afgjøre 
definitivt i alle Appellatſonsſager, fom fra Freds: og Hans 
delgretten bringes dem, og de føre tillige Opfigten over de 
underordnede Retter.” Wed enhver Appellationsret er en Præs ] 
ſident, ſom Regenten udnævner paa Livstid og ei behøver at I 
vælgeaf Dommerne, en Øeneralprocurator med en eller flere i 
Gubftituter og en Retsſktriver. Mindre end 7 Dommere ' 
kunne ei affatte nogen Dom, Code de procedure civile | 
beftemmer Fremgangsmaaden i Appellationsſager. Naar 
Retsformen er ei nøiagtig iagttaget fan man i borgerlige og kr 
piinlige Sager tage fin Tilflugt til en højere Inſtans. —" 
Cour de justice criminelle, Criminelretten i det nuværende " 
Franferigs Deng Jurisdiction ſtrekker fig til alle piinlige 
Tilfælde, det er her ſaadanne, ſom haveen Legemsſtraf eller 
en vanærende Straf til Følge. Den beftaaer af en Preſi⸗ 
bent og to Biſiddere, fom Kongen udnævner paa Livstid, 
Bed hver er en Generalprocurator, eller Subftitut og en || 
Retsſtriver anſat. Mod deres Domme finder ingen Appel⸗ 
lation Sted. 

Courant, kaldes deels Sølvpenge eller Solvmont i 
Modſeéetning af Guld, deels virkelig præget Myat i Modſat— h 
ning af Bankoſedler. De ſtorre Myntforter Falder man grov | 
Courant til Forſtjel fra den faa kaldede Skillemynt. f 

Cours, Penges Vardie i et Land fammenlignet med |) 
andres, Vexelcours kaldes hos. Vexelhandlerne (Banquies if 
rerne) Verlernes ſtigende og faldende Priis paa. fremmede!!! 
Handelsftæder, Sammes Forandringer fan man fee paa?" 
Goursfedlerne, fom ugentlig opflaaes paa Børsfalene i allel! 
betydelige Handelsflæder. 

Court, en Domſtol. Dette Ord forekommer ofte i Ti 
dender og Sfrifter, hvori England omtales, i forffjelige Gam u 
menfætninger, De vigtigſte ulle her anføres, Conrt ol" 
record betyder en Ret, fom har det Priveligium at indførd! 
de forhandlede Sager til evigt Minde i Pergamentåroller it! 
Denne Forſtjel indførte Wilhelm Erobrer, der hitte de gelſt je: 
lige Domftole fra de verdslige og oprettede Aula regia. Forli" 
nærværende Tid, ba allé Domſtole optegne deres Acter pac 
pergament, finder denne Forſtiel fun Sted i Navnet og mar 
Falder dem Courts of record, ſom have Magt til at tag 
Perſoner i Forvaring og paalegge Pengeſtraf. Superie: 
Courts of common law i Weſtminſterhall, nogle Corporati 

of 

fu 
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ners Courts og endnu forſtjellige andre Domſtole kaldes 
hourts of revord ; the high Court of Parliament, ben hoieſte 
Domſtoel i Riget kaldes the supreme court of record og 
har Landets Velfærd og den lovgivende Magt unter fin Be— 
ftyrelfe. Court of the Kings bench er tet høiefte court of 
'common law i England, Fordum havde Kongen Forſadet 
deri, deraf Navnet; og endnu lyder Retsformularen before 
the king himself (for Kongen ſelv). Den beftaaer of em 

ifLord chief-justice of England og tre andre Dommere, 
Den har en crownside i Kronens Sager og en Pleaside i 
Privatſager; desuden en egen Jurisdietion i alle Griminel: 
Mager. Appellationsſager fra andre Domftote gane til denne 
tiRet, og fra famme finder Appellation Sted enten til Overhu⸗ 
i ufet (the house of Lords) eller til the court of exchequer 
.Jchamber efter Sagens Beffaffenhed. Court of chancery 
Jer den høiefte og vigtigfte Ret i Juftitsfager af Kongens 
[superior eourts of justice, Den overſte Dommer hedder 
Lord Chancellor, Han er efter Kougen den førfte Overs 
holder af Juftitfen og gjemmer Kongens ſtore Segl, hvor» 

for han og kaldes Lord keeper of the great seal. Unter 
ham ere 12 faa kaldte Mastors in chancery , hvis Formand 
hedder Master of the Rolls (Custes) og deels hører de ham 
langaaende Sager, hvormed man fan appellere til Cantéles 
ren, deels gaaer i Cantslerens Sted i hans Fraværelfe. 
hancery beftaaer af to Retter, of the ordinary Court, 
hvori man følger the common law og of the extraordinary 

hfgjøre i Samvitighedsſager, hvor Lovene tie 2c, Exche- 
zuer Court, en gammel af Wilhelm Erobrer, fom en Deel 
af Aula regia oprettet Court of record, der har faaet fin 

ypærværende Indretning af Eduard ifte, Det hedder exche- 
gjguer efter et ternet Klæde hvormed Dombordet er beklabet 
bg beftaaer af tre Afdelinger: a) the revenue side, fom er 
beftemt for de kongelige Revenue - Anliggender; b) the 
>quity side har Jurisdiction over alle Billigheds Gjenſtande; 
") the common law side. Her grunder Klagen fig paa et 
aa kaldet quo. minus, hvori Klageren foreftiler han er en 

it give Kongen hvad han fylder ham, Nu er dette en tom 
Formalitet og det ſtager enhver frit at begynde en Klage 
bed Common law side uden paa denne Maade at ftaae i 

pen høie Admiralitetsret i London; oprettet af Eduard 3dte, 
ſoldes i Doctors Commons for me Jugde of the high Court 
»f admiralty ſom Deputeret for the Lord high Admiral, 

Der gaaer man frem efter Civilretten og Advocaterne ere 
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Doctors of civil and canon law, Denne høie Admiralitets⸗ 
ret har udeluffende Jurisdiction i Priisſager og hvad der 
ellers foregaager i aaben Gøe. J Forening med Courts of | 
comman law dømmer den og om Fragter, Hyrer 20. Aſſe⸗ 
curunsfager afgjeres alene i Courts of common law, | 

Céouurt de Sebelin (Antoine), Medlem af adfkillige 
Akademier, Præfident ved Muſcet i Paris, var født i Nismes 
1724, og dobe i Paris den 10 Mal 1784. Hans Fader var Pros 
teſtant og havde efter Dphæveljen af det naniiffe Sict feet 4 
fig nødt til at forlade Frankerig. Han gif til Schweitz, 
hvor den unge Gebelin fif Indfödsret. En umættelig Vide— 
begjerlighed beffælene ham alerede ved den forſte Unberviisning« |) 
Meppe forftob han de gamle Skribentere før de bleveen beſtan⸗ 
dig Gjenfant for hang. Eftertanke. Veltalenhed, Diftorie, 14 
Poefie, kort alle Oldtidens Skatte aabnede fig for ham. 3 94 
hans tolvte Aar betragtede man ham fom et Under. Da han 
havde fuldendt fine Studier vilde hans gaber, at han ffulde 1, 
brftemme" fig for den geiftlige Stand, men Gebelin forled || 
fnart venne Sane for af gandſte Siel af kunde hellige fig I; 
Videnſkaberne efter fin egen Smag. pan ſtuderede nu Nas f 
turhiſtorie, Mathematik, tøde og levende "Sprog, Mytho⸗ f 
logie, Oldſager, Urdjæologie, Efter fin Faders: Død gif i, 
Gebelin til Paris Dog gjorde han førft en Reife til Lans i 
guedac, fom han ftedfe erindrede. fig med Mørelfe, Der |: 
overlod han fin Søfter en lille Arvepart fom var ham til» 
falden og ſaaledes kom han til Hovedſtaden uden noget an— 
det end fit Genies Rigdom. Snart fom han i Forbindelſe 
med be incereſſaateſte Menneſfer. Dog forløb 10 War før han K 
udgab noget VLork. I denne Tid ſamlede han Materialier; 
endelig var Planen udkaſtet og der udkom le monde primi- 
tif (den oprindelige Verden). ”Dette Vært,” figer en Cri⸗ 
tiker, ”fætter i Forbauſelſe ved den ubyre Lærdom, det oms K 
fatter; og geraader ifær med Henſyn til Geniet, fom hav — 
vidſt at forene de Dele, hvoraf det beftaaer, den franſtke if; 
Nation til-færbeles Hæder,” Det eprindelige Sprog er deri |% 
beviiſt, udviklet ogfremlogt; Mythologiens aabenbare Urime— 
ligheder ere deri berigtigede, og diſſe Fortidens Perioder vinde É 
under Gebelins Øen nyt Liv, Diffe Mindesmæerker, ſom 6 
den berømte Baco faldte de Gamles Viisdom, og hvorom f 
han talte med den hoieſte Wrbodighed, ere paa den lettefte 
Maade fremſtillede og hvad hiint Univerſalgenie fun anede, 
har Gebelin bragt for den klare Dag, Der findes et Males; 
rie af det førfte Menneſteſamfunds Indretninger, Love og | 
Skibke, SÉrifttegn og Aand. 3 det San ſaaledes benfætter 2 
fig i de Epocher, i hvilfe den menneſkelige Aand begyndte at ' 
udvikle fig, giver han Nøglen til den hele Oldtidskundſtab i 
og betegner Veien, paa hvilfen de Lærde funne komme tir |" 

d 
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t fortolke de Mindesmærker, der ere reddede fra Tidens Ode—⸗ 
læggelfe, Det franſke Akademie førftod at fætte Priis paa 

t igobeling Vært. For åt underftøtte ham i et ligefaa nyttigt 
[om koſtbart Foretagende, tilftod det ham to Gange den ud— 
atte Priis, ſom var beſtemt for Skribentere, der i det Aars 
løb lode trykke det fortrinligfte Verk. Et andet Verk, ſom 
Efterverdenen ligeledes betragter med Bifald ev det Muſeum, 
om han gav Tilverelſe. Neſten alle literaire Forbindelſer, 
om have naaet en vis Anſeelſe, gjennemløbe en Barndoms 
Eid før de naaede deres Storhed. Dette var ci Tilfældet 
er. lerede fra Begyndelſen vifte denne Indretning en. fjels 
en Energie, Jevrigt udmærfede Gebelin fig i alle Livets 
Forhold, fornemmeligt t fine literaivre ved Blidhed, Godmos 
»ighed og Naturlighed. "De Lærdes Republik, fagde han, 
v ingen Kampplads og vore Penne et Næver, Hvis vi 
agte og elſte hverandre, forklare vi os gjenſidig for hverans 
re og iftedet for at undertrykke hverandre, lader og opføre 

en Bygning, der ev Sandheden helliget og 08 betroet til al— 
mindelig Lykſalighed. Anfaldet af en heftig Sygdom, tog 
Gebelin fin Tilflugt til Mesmer, og om og Anvendelſen af den 
Udyriſte Magnetisme et hævede Kilden til hang Lidelfer, faa 
[troede han den dog for Hieblikket tilſtoppet. Neppe kunde 
han igjen holde Pennen før han greb den for at beſtytte fin 
[Læge mod de heftige Angreb der gjordes mod hans Syſtem. 
Ban concentrerede i dette Skrift alle de (Grunde, der vare 
iftand til at fætte Sagen, fom han forfvarede, i det fordeel— 
agtigſte Lys. 

Courtine, en Bold, der forener to Bolvarker (Baſtio⸗ 
ner) med hinanden. » 

Couſtou, Couſtoux (Nicolas), født i Lyon den 
ode Januar 1658, død i Paris. den 1fte Mai 1733, og 
(Guillaume, fodt 1687 og død den 22de Febr. 1746 i Paris, 
vare to Brødre, der gjorde fig berømte ſom Billedhuggere 
'ifær under Ludvig 15de. Den ældre tillægger man ophsiede 
Ideer og én fiin Smag; han tegnede rigtig, gav fine Figurer 
ædle Stillinger, jønne og ædle Gevandter, Man gjør for» 
Inemmelig meget af Nedtagelſen af Korfet paa den parifiſke 
Cathedralkirkes Hovedalter. Den yngre Broder var en Dis 
ſcipel af den ældre og fulgte ham ſom Directør for de dan> 
nende Kunfters Akademie. Af ham har man det ffjønne 
Gravminde over Cardinal Dubois i Kirken St. Honoré, 
|Dogblev han overgaaet af finældfte Son, der oghed Guils 
laume (født i Paris 1716 og død 1777) og hvem Joſeph 
2den ved fit Ophold i Paris med egen Haand paahængte 
Gt. Michaelsordenen. Venus's og Mars's Statuer, ſom 
han i overnaturlig Storrelſe forfærdigede for Kongen af 
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Preuſſen, opvakte almindelig Beundring. Han oprettede i 
Cathedralkirken i Staden Seng et Grauminde for Dauphis 
nen og hans Gemalinde, Ludvig 16568 Forældre, der har den 
majeftetiſte Simpelheds ædle Character, 

Cowlev (Abraham), født: 17618 i London, fandt ſom 
Barn faa megen Fornøtelfe i Spencer Fairy Quéen, at han | 
derved tidlig og, fom han felv figer, uigjenfaldelig beftemte fig 
til Digter. Han beføgte Weſtminſterſtolen og udmærkede 
fig ved Flid, Videbegjerlighed og Talenter fremfor alle fine 
Meddiſciple. Med famme Fremgang ſtuderede han fra 1636 
i Cambridge, hvor han fÉal have ſtrebet den ftørfte Deel af fit 
epijfe Digt Davideis. Neppe havde han 1643 faget Magifters 
graden i. dg frie Kunſter, før han ved Cromwell blev fordres 
vem fra Gambridge. Han tog nu ſin Tilflugt til St. Johns 

. Collegium i Orford og bekjendtgjorde der fin Satire the Pu- 
titan and the Papist. Hang Jveér for den kongelige Sag, 
hang Kundféaber og hans Vittighed, tildroge ham Opmärk— 
ſomhed fra flere af Hovederne for det kongelige Partie ifær 
Lord Falkland, der anbefalede ham til Dronningen fom en til 
Forretninger brugbar Yngling, hvorfor hun tog ham med 
til Paris, ba hun faae fig nødt til af forlade England og 
bruyte ham til fin hemmelige Correſpondens. J denne 
hæederfulde Forbindelfe blev han 13 Aar, efter hvis Forløb 
ban blev ſendt tilbage til England for at underrette fig om 
fit Fedrenelands Tilſtand. Ved ten gamle Regjerings 
Sjenoprettelſe gjørde han fig Haab om en anſeelig Befors 
dring i Betragtning af fine Fortjenefter og Talenter, men 
faae fig fEuffet, uagtet han før ei at glemmes havde ſtrevet 
Oden: upon his Majesty's restoration and return, &Kræns 

ket herover begav han fig til Cherſtey i Surrey, et Opholds⸗ 
ſted, fom ſtjenkede ham liten Begvemmelighed, indtil han ved 
Grev Albans og Hertugen af Buckinghams Mægling, erholdt 
Nydelſesbrugen af nogle Landeiendomme. Dog havde han 
gi længe godt heraf, thi han døde alerete 1667. Han blev 
begraven i Weſtminſterabbedie ved Stden af Chaucer og 
Spencer 0a erholdt paa fit Gravminde de hæderfulde Til— 
navne Pindarus, Flaccus et Maro. J hans Digte herſtker 
en flor Afvexling i Stiil og Følelfe og de have fig fra fpø- 
gende Lethed fil Gyſen vekkende Høibed. Hang Ode on wit 
er fortræffelig, øg hang Baliade the Chronicle falder John— 
fon a composition unrivalled and alone (den enefte og 
uden Lige). Ø 

Coypel. Af dette Navn fandtes i Frankerig en heel 
Malerfamilie, blandt hvilke man ifær maa mærke følgende : 
T) Noel (Natalis) Coypel, født uvift om i Parig eller 
Normandie, Aar 1628 elleve 1629 og død 1707 i Paris, 
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| Efter ham kom hang to Gønner 2) Antoine Coypel, 
|født i Paris 1661 og bød der 1722, 3) Noel Nicolaus 
Coypel, fædvantig kaldet Onkelen, fodt i Paris 1692, 

|død der 17355 og endelig 4). Antons Søn Charles Anm— 
|toineCoypel, født i Paris 1694 og død der 1752, De 
vare alle berøinte fom Malere, ſtjont ei af lige Fortjeneſter. 
Noel Coypel den ældre lagde Grunden til dereg Røocé. pan 
uddannede fine lykkelige Anlæg ved ſtrengt Studium faa 
ivrigt, at han i en Alder af 30 Aar anſages for cen af 
Frankerigs førfte Malere og fit Plads blandt Akademiets 
Medlemmer. Efterat han paa kongelig Ordre habde for— 
ſkjennet det gamle Louvre (dog kun efter le Bruns Cartous) 
og Tuilerierne med fin Penſel, blev han udnævnt til Direc— 
for for det franſte Akademie i Rom og bidrog ei lidet til 
dets ſtorre Glands. Hans i Rom offentlig udſtillede fire 

| Billeder for Cabinettet til Raadhuſet i Verſailles: Solon, 

| | Zrajan, Severus øg Ptolemæus Philadelphus opvafte als 

mindelig Beundring. Hans fortrinligfte Malerier ere; den 
| hellige Jacobs Martyrdød i Notre Dame Kirken; Cain, ſom 
| myrder fin Øroder i Akademiet 2c, Han befad en rig, 
blomſtrende Indbildningskraft, tegnede correct, forſtod fig 
paa udtrykket og havde en yndig Colorit. ans Sen Un: 
|foine vifte tidligt de lykkeligſte Anlæg -og Følerfe for det 
Skjonne. -F en Alder af 14 Aar arbeidede han paa af danne 
fig efter de venetianffe Coloriſter, hvori han dog blev af; 

| brudt. ved hang hurtige Tilbagercife til fit Fædreneland. 
Hvad han frembragte erholdt det lydeligſte Bifald, hvilket 
|vel var Aarſagen til at han forſomte Grundigheden. Hang 
| uudtømmelige Rigdom paa Opfindelfer og hans Compoſitio— 
|nerg Storhed gjorde at man overfgae det Incorrecte i Teg— 
ningen, ligeſom hans indtagende, blendende Colorit lod 
| glemme Mangelen paa Harmonie. Hans Exempel og hang 
| Anfeelfe (han blev Director for Akademiet, Kongens førfte 
aa og ophsiedes i Adelſtanden) lagde Grunden til den 
|franffe Skoles Maneer, hvorved den ægte Kunſt meer og 
meer udartede. Ulige grundigere var hang yngre Broder af 
andet Ægteffab, ſom uheldigviis miftede ſin Fader alt for 
tidligt, . Langt fra at vilbe glimre ved ct falſt Skin, ftræbte 
han efter Sandhed, holdt fig til Naturen og modftod den 
herffende Smag undtagen i Farveblaydingen. Uden Under— 
ſtottelſe og ei hævet ved Mengdens Bifald troſtede den 
brave, blide Mand fig ved nogle faa Kjeundereg Dom. Han 
erholdt endelig en Plads i Akademiet. Antons Søn hengav 
fig til Tidsalderens Smag med glimrende Held, der dog kun 

EK fordærvehe ham faa meget mere, Hans Malerier vare blen— 
| dende Farvemaſſer uden Harmonie. Han befad noget Talent 
for Poeſien. Man hav nogle Theaterſtykker af ham. Hans 
Fader forfattede Underføgelfer over Maleriet i dialogiſt 
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Form, en poetiſt Skrivelſe til fin Søn i en reen Stiil og 
med megen Elegans, i 

Coyfevor (Antoine), Billedhugger fra Lyon, født 
1640, gik i fit 27de Lar til Elſas for at decorere Cardinal 
Fuͤrſtenbergs prægtige Pallads Saberne. Efter fin Tilbagez 
komſt til Frankerig blev han Medlem af Akademiet for 
Maler: og Billedhuggerkanſt og forfærdigede adftillige 
Buſter af Ludvig. 14de og andre Værter for de kongelige 
Bygninger. Hans Meiſel behandlede be forſtjellige Figurer 
med Ynde og Abel, Man kaldte ham Billedhuggerkunſtens 
van OvE formedelft hans Portraiters SÉjønhed og den Ild, 
han forftod af lægge i fine Træk, SMan.betragte blot Cars 
binal Mazarins Statue i det franffe Muſeum, et Mefters 

ſtykke af Kunſt. Hans fortrinligfte Compoſttioner ere: 
Luvig 14des Statue for Stænderne i Bretagne, Colberts 
Gravminde, Dordognes, Garonnes og Marnes Statuer, 
Caſtor og Pollux, den fiddende Venus, Hamaͤdryaden, den 
lyftige Faun med Fløiten, Pegaſus og Merkur,  Goyfevor 
døde i Paris 1720 i fit gode Aar; i 44 Aar var han Med> 
lem af Äkademiet og dets beftandige Cantsler. 

FIRER, ved Weichſelen og Rudawa paa en flov 
Glette, engang Hovedftanen i Polen og Kongernes Reſidens. 
Den tabte meget, da Reſidenſen flyttedes til Warfdau. 
Zen har omtrent 24000 Jndb. og et Univerfitet, fom 1780 
erholdt nyttige Forbedringer, Den 23 Marts 1794 bemæg= 
tigede Kosciusko fig Staden Cracau, forfamlede Raadet og 
Borgerſtabet og lod det fværge at ville antage Conſtitutionen 
af 1fte Mai 1791. Hans mislykkede Plan er bekjendt. Bed 
Polens finfte Deling kom Cracau under Oſterrig, fom dog 
maatte afſtage den igjen t Freden ti! Wien 1809, da Sta— 
den forenedes med Hertugdømmet Warſchau. Bed Oplos⸗— 
ningen af dette Hertugdomme er Gracau bleven erklæret for 
en Friftad med en egen Regjering. 

Cramer (Joh. Andreas), Cantsler ved Univerfitetet 
i Kiel, fodt i Joͤhſtadt ved Annaberg den 29de Jan. 1723, 
hvor hans Fader var en fattig Præjt. Fra 1742 ſtuderede 
han Theologie i Leipzig. Her fik han. et lille Stipendium 
og levede forreften af at corrigere, overfætte og af at give 
Privatunderviisning. Bed denne Tid traadde han i Fors 
bindelfe med Ebert, Joh. Elias Schlegel, Gårtner, Gel: 
lert, Klopſtock, Rabener og andre unge Mænd, der virkede 
fordeelagtigt paa den tydfÉe Litteratur, I Forening med dem 
udgav han de ſaakaldte bremiffe Bidrag. 1745 blev han 
Magifter og holdt "Forelæsninger, 1748 Præft til Croͤllwitz, 
1750 Hofpræft i Quedlinburg, 1754 Hofpræft i Kjøbenhavn 
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med 1000 Dalers Gage og Profeſſor Theologien med 600 
Heir. Tillæg. fan var meget agtet og elffet for fit gode 
Hjerte. Den bekjendte Revolution i Danmar 1771 bevægede 
ham til af antage Superintendentſtabet i Luͤbeck, hvortil 
han kaldedes. 1774 blev ban dog kaldet fil Kiel, ſom Pro- 
cantsler og forſte Profesſor i Theologien, og 10 War fenere 

Itil Cantsler og Curator. Han døbe den 12 Juni 1738, 
hedret fom en Lerd af ſtore Kundſkaber, en talentfuld 
Digter, en frugtbar Skribent, en af te førfte geiſtlige Ta— 
lere og en Mand af den almeennyttigſte Virkſomhed og æds 

leſte Characteer. 

SR RR mm 

Cramer (Carl Friederich), en Sen af Johan Au— 
dreas, blev født den 7de Marts 1752 i Quedlinburg. 3 fit 
(17de Aar ſtuderede han i Gottingen og fon ber i Forbin— 
delſe med adſtillige aandrige Ynglinge fon Burger, Voß og 
flere. Alerede 1775 blev han anſat fom Profeſſor i Siel. 

| Han virkede her ſom Skribent og Lærer, indtil Aaret 1794, 
| ba han fik fin Afſteed for fin excentriſke Forkjerlighed for 
Å den franffe Revolution. Han gif nu til Paris og nedſatte 
|.fig der fom Boghandler og Bogtrykker. Men i diffe Forret: 
| ninger var han- ei heldig. Han tabte fin hele Formue 
maatte en Tidlang begive fig bort fra Paris, og'døde ei 
Tænge efter fin Tilbagekomſt den 3de Decbr. 1807. Han var 
en Mand af mange Talenter, Kundſkaber og Smag, men 

| hans Forfængelighed, overfpændte Veſen og. Hang til det 
Forunderlige fordærvede Alt for ham, Den franffe Revo- 

| Tution førte ham fom mange flere til Vildfarelſer. Hans 
Virkſomhed ſom Skribent var mangfoldig. Hans Enthuſi— 
asmus for Klopſtock foranledigede flere vidtløftige Værker. 
De intereffantefte iblandt dem ere Breve fra Tellow til Eliſe. 
fan overfatte meget fra Franſk og Engelſk paa TydÆ, og 

under fit Ophold i Paris ogfaa adſtilligt fra Tydfé paa 
Franſk. Bekjendtgforelſen af hans Dagbog, ſom han pleie de 
at føre med Nøiagtighed vilde give megen Oplysning om hans 

Ophold i Paris og den Tids Begivenheder, da hans Huus 
| var et Foreningspunkt for de meeſt udmærfede Perfoner. J 
Journalen Frankerig findes intereffante Fragmenter af den. 

| Cramer (Wilhelm), født i Mannheim, ſiden Kam> 
mermuſikus og Solofpiller f det fongelige Capel, ſamt Direcs 
| tør ved Operaorcheſteret i London, var Een af de førffe Birs 
| tuofer paa Violin. Han døde i London 1799 i fit 56 Wat og 
| efterlod flere Sonner, blandt hoilke iſer den ældfte Jobe 
Baptiſt Cramer, en Difcipel af Clementi, udmærker fig 
fom een af de heldigfte Claveerſpillere. 
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Cranach (Lucas), heed egentlig Muͤller, men kaldtes 

almindeligt efter bet Sted i Viſpedommet Bamberg, hvor 
han blev født 1482. Han var Borgemeſter i Wittenberg og 
Hofmaler hos begge Churfyrfferne Frederik den vife og Jo— 
han Frederik, med fvig Gemalinde han efter Churfyrſtens 
Fangenſkab, begav fig til Weimar, hvor han døbe 1553 
eet Har før fin ulykkelige Fyrſte. Han ligger begraven t 
Slotskirken i Weimar, Det befynderlige qui pro quo, ſom 
Steenhuggeren fatte i Indſtriften omkring Kunſtnerens Haute 
Relief Figur pictor eelerrimus (den hurtigſte Maler) iftedet 
for Pictor celeberrimus (den berømtefte Maler) er dog et 
gandſke upaſſende, thi, naar man betragter te mange Mas 
lerier, der tilffrives ham, maa man forbaufes over Kunſt⸗ 
nerens Ferdighed. Dog maatte man vel førft afgjøre hvilke 
malerier der ere af ham felv og hvilfe af hans Søn, Lucas 
Cranach, ber ogſag var Borgermefter i Wittenberg og en 
værdig. Difcipel af fin Fader. Forbauſes man øver Meng⸗ 
den af hang Malerier, maa man tillige beundre deres Voœr— 
die. Vel ere hans Compofitioner fjelden eller aldrig poetiſte 
heller ifte mangle de Selſomheder, Anachronismer, Feil 
imod Coſtumet m. m; men hvo vil ei holde ham dette til- 
gøde, naar han feer Tegningens Rigtighed, udtrykkets Sand» 
hed, hans Penfels Kraft, hans levende og yndige Kolorit, 
fom efter Aarhundreder endnu bevarer fin Friſthed. Med 
faa Ord Cranad var en tro Søn af Naturen, kraftig og 
hjertelig og en duelig Practiker. Hans Billeder, blandt 
hvilke ifær de af hang Venner Luther og Melanchton ere 
mærkelige, findes adſpredte i Tydſtlands Gallerier, Blandt 
hans ſtorre Malerier fortjene iſer Altertablerne i Stadakir— 
kerne i Wittenberg og Weimar og adſtillige Malerier i Doms 
kirken i Naumburg Priſen. Desuden har han forfærdiget 
henved 300 FZræfnit, der dog ei komme hang Malerier nær 
øg ere overtrufne af mange andre endnu før hans Tid. 
Altertavlen j Weimar blev reſtaureret 1805 af den fortreæf⸗ 
felige Kunſtkjender og Kunſtner Hofraad Meier. 

Craniologie og Cranioſcopie, Læren om 
Hjerneſkaller, fee Gal. 

Cranz (Auguſt Friderich), kongelig preusſiſt Krigs: 
raad, føbt 1737, var en Skribent af berygtet Celebritet ét 
det 7de og 8de Aartiende af det forrige Aarhundred. Han 
havde ſtuderet Theologie, men fandt ingen Smag i ſamme, 
forlob den theologiſte Bane og levede ſom Skribent for fin 
Genius Han vifte Livlighed og Vid og en ikke vinge ſati— 
riff Aand i hans Gallerie der Teufel (1776) og hans 
Bodtade (1779). Man fan ikke nægte at han med ægte 
Frimodighed fagde megen Sandhed. Men, da han maatte 
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leve af fin Pen og gjerne vilde leve behageligt , blev hang 
Frimodighed ofte Frekhed og hans Sandhed grov Cynismus 
for at han deſto bedre kunde virfe paa Publifum, Hans 
Charlatanerier og hans fande Chronica af Berlin anbefalede 
ham fun flet; indblandede Perfonaliteter paadroge ham en 
|Mængde Fiender, og man gjengjeldte Lige for vige, Der uds 
kom en Mængde Feideſtrifter: Silen og hans Wſel, ten nye 
|SBodiade 2. fra hans Side, hvori Publicum fandt ſtor Be— 
hag. Men den Apollo, fom havde begeiſtret Cranz forlod 
' ham, da han havde erholdt en Penſion af 800 Daler og han 
| holdt lidt efter lidt op at ſtrive. Af meget ulige Wærd vare 
i hans Berliner: Sournal og hans Fragmenter over Gjenftande 
Jaf den nyere Tidsbiftorie; hans Wort zur Beherzigung, 
| der Fuͤrſten und Herren Deutſchlands gewidmet, røbede et 
ægte tydſt Sindelaug. Dette tilligemed hang Freund der 

Wahrheit (Sandhedsven) og hans Lieblingsſtunden (Ynds 
| lingétimer) ere maaffe det Bedſte, han har leveret, Han 
var vift nof en Mand af mange Evner, fom ved mindre 
Silfærdighed, kunde have leveret noget, der var blevet 

| betydeligt. 

Crapelet (Charles), født den 15de Novbr. . 1762, 
| død den 19de Oct, 1809, var een af de meeſt udmærfede 
Bogtrykkere og en værdig Medbeiler af Bodoni, Ibarra, 
| Bafterville og Didot, Hans Fader, ſom beſtjeftigede fig med 
Opdragelſe og Underviisning, overgav ham i hang 12te Yar 
| til Bogtrykker Ballard i Paris, Alerede i hans 18de Xar 
| betroede Bogtrykker Stoupe ham Beftyrelfen af fit Officin. 
Bed Revolutionens li brud 1789 etablerede Crapelet fig ſelv, 
og han har gjort faa meget for Kunſten at han vift fan reg= 
neg fil dem, fom have havt Deel i de ftore Fremſtridt, 

| Tom Vogtrykkerkunſten har gjort i de fidfte 20 Aar. Han 
dode den Igde Oct. 1809 i fit Livs fuldefte Kraft og eftera 
| føden Son, der træder i Faderens Fodſpper. Blandt de 
mange Værker, der ere udfomne fra hans Preſſer, udmarke 
fig ifær; Histoire naturelle des grimperaux et des oiseaux 
de Paradis 2 Vol. Fol, 1802. Dette Værk er trykt med 
gyldne Bogftaver og det ſtjonneſte, fom er udfommet af 
dette Slagé, 

Crayon, enhver Stift, hvoraf man betjener fig til 
Tegnen med Etreger, hvad enten den er af Blyant, Rod— 
kridt, Sortkridt eller en anden Maſſe. — En Crayon,  tras 
yoneret Falder man en Tegning med Etreger, hvortil man 
betjener ſig af Blyant, Rodkridt eHer Gortfridt. Gray os 
nerte Kobberſtykker falder man hem fom efterlignes af 
be Tegninger, ber ere gjorte med Radkridt eller Sortkridt. 
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Crébillon (Profpevr Jolyot de), en berømt Tragi⸗ 
fer, var født i Dijon den 15de Febr. 1674, ftuderede i Cole 
legium Mazarin, blev Advokat og arbeidede i Waris hos en | 
Procurator for af danne fig til den juridifte Praxis, men 
hans ungdommelige Heftighed hindrede ham i at nage befte 
Maal. Procurateren, ſom fnart overbevifte fig om, at Crea 
billon aldrig vilde bringe dec vidt ſom practiſt Juriſt, forez | 
ſlog ham at arbeide for Theatret. Efter gjeutagen Bægring 
leverete han Idomeneus og derpaa“Atreus. Prieur (faas 
ledes heed Procuratoren), lod fig, uagtet han lage af en 
dødelig Sygdom, bære til den forfte Foreftiling af dette 
Stykke og var faa henrykt derover, af han omarmede Kors 
fatteren og ſagde til ham: »Jeg doer tilfrers, Jeg har gjort | 
Dem. til Digter og efterlader i Dem en Maud, fom tilhorer 
Nationen.” Erébillon gif med Bifald videre paa fin nye 
Bane, og giftede fig, Hans Faber, utilfreds over at hans 
Son ene UlFeftidede fig med Digtekunſten, ertlærete hom | 
arvelss, men, da fiden en Sygdom truede hans Liv, indſatte 
han fam i alle fine Rettigheder. Denne Forholdsregel var 
imidlertid temmelig unyttig, da hans Foder Intet efterlod, | 
Saaledes fandt Crébillon fig i fine blomſtrende Aar, blottet | 
for Alt. fans Kones Død 1711 forøgete endnu hans Ubeha— 
geligheder. Forſt længe efter ſogte Skjebnen at erftatte 
diſſe Krenkelſer, da han fif en Politiecenſors Embede og 
fiven 1731 en Plads i det franſte Akademie. Han holdt ved 
fin Modtagelfe en Tale i Vers, der af alle Tilhørerne blev 
optaget med lydeligt Bifald. I fin Levemgade var han 
hoiſt beſynderlig. Han fov lidet og af Tilbøtelighed paa den 
hare Jord. Han var Åtedfe omgivit af en ſtor Mengde 
Hunde og Katte, ”Da G åvg Éjender st 2 ineffene,” ſagde han, 
”fForetræbcer Jeg - diſſe Dyrs Selſtab..“ Han var af en | 
ſterk Legemsbygring og vilde udentvivl levet længer, uagtet 
han naaede en hør Alder, hvis han havde ſparet fig mere. 
Naar han var ſyg underkoſtede han fig aldrig nogen ordent—⸗ 
lig Gur, men behandlede fig felv efter” fine Luner, Han 
døde af Følgerne af en forſemt Rofen ben 17de Juni 1762. 
Hans dramatiffe Arbeider Eunnewst beftaae for en upartiſt 
Critiks Domſtoel. Kun lidenſtabelig Partiſthed eller en 
orveydt Smag fan fætte ham ved Siden eller endog over | 9 
Voltaire. Han fan ef regnes, til de bedre Skribentere fra 
Ludvig Tades Tidsalder. Han var gandſte ubekjendt med 
de gamle Skribentere. Hans Yndlingébøger vare gammelfran— 
diſte Romaner, en Calprenede og andre af ſamme Slags; af 
diſſe øfte han fine overlæffede og fvagt knyttede forviklinger. | 

Crébillon (Claude Proſper Jolyot de), San af | 
øvennævnfe Tragiker, blev født i Parfé 1707. Han aabne— 
de fin Lobebane ſom Sfribent med nogle Arbeider for Thea⸗ 
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tret; fiden lagde han fig. med mere Held efter andre belles 
triſtiſte Gjenftande, Hans fornemfte Værker ere Lettres de 
Mad. la Marquise de Pompadour, depuis 1753 jusqu'à 
Ii 1762, 3 Bd. Diffe Breve ere længe anfeete for ægte, en 
i Bildfarelfe, dér er meget tilgivelig, da de ere Hiſtorien troe 
log gandffe ſtrevne overeensſtemmende med Maitreſſens 
Teéenke- og Haͤndlemaade. 2) Les égaremens du Coeur et 

lide VEsprit, en flibrig Roman. 3) Le Sopha, ligeledes bes 
rygtet fom ſlibrſg. Trebillon bekledede iøvrigt intet offents& 
ligt Embede, fun var hin en tidlang kongelig Cenſor og 

dode i Paris 1777. D'Ulembert har paa følgende Maade 
Pſammenlignet ham med fin Fader. ”Den ældre Crebillon 
maler Menneſtkenes Forbrydelſer og Ondſtab med de fortefte 

Farver; Sonnen fegner med den ømmefte og ſandeſte Penſel 
Fiinheden, Nuancerne og det Forførende i Laſten; hlin for— 

oarerſte Letſindighed, ſom gjør Franſktmanden til hvad man 
(Falder elſtverdig, egentlig burde det hede ikke elffværdig 3 
hiin urolige Virkſomhed, ſom gjør af man felv i Fornøiel- 
ſens Skjod føler Kjedſomhed; hiin Forkeerthed af forftilte 

og ligeſom ved Sedelighebs Maſte forfjønnede (Srundfæts 
å ninger; endelig. vore Sæder, fom ere fordærvede og frivole 
og hvori Extremet af det Fordærvede forbinder fig med Ex— 
| tremet af det Latterlige,” 

Credere, ftave del Credere, betyder at fige godt for 
(nogen i Handelsforretninger; det finder almindelig Sted 
med Banquerer, Commiffionærer eller Mæglere ved Salget 
faf Varer, naar Kjøberen ei er Sælgeren tilftrælkelig bes» 
| Ejendt, men vel hiin, da der efter Omſtendighederne gives 
|fra Z til 5 Procent del Credere. Ogſaa ved andre Handels— 
| forretninger finder del Credere Sted, f. Ex. ved Aſſecurance— 
fager, k 

Credit kaldes den Tiltroe, ifølge hvilken en Kjsb— 
mand overlader en anden Varer paa en vis Tid, det vil ſige 
mod det Løfte at Betalingen ſtal fee til en. vis Tid, Ere— 
diten kaldes med Rette Handelens Sjel, da Kjøbmanden ved 

[den vinder baade Capital og Tid. Credit og Debet, 
|fee Bogholderie. É 

| Creditbreve, ere Bevifer, hvorved Udſtilleren feaf- 
fer JIhendehaveren Credit paa-,en vig Cum rede Penge, 
| Reifende pleie at bringe flige Creditbreve med fig, naar de 
ej kunne mehfore rede Penge. Aabne Creditbreve kaldes de, 

naar de ei lyde paa en beſtemt Sum, men give uindærænfet 
Credit. ; 

Creditiv er den Skrivelſe, der medgives en til 
et fremmed Hof beſtemt Minifter til hans Legitimation. 

| 
| 
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Det indeholder i almindelige udtryk Aarſagen til Afſendel— 
ſen, Begjering at ſtjenke Geſandten Tiltroe tilligemed Be— 
ſtemmelſe af den Characteer, man tillægger ham. Credit: 
fyftem kaldes enhver Indretning, ſom gjøres af et Selffab 
eller en Regjering for at ophjelpe den fynfende Credit. Man 
har laant det af Handelen og givet Handelens Credit en 
ftørre Udſtrekning ved at forene Perſonal- og Realcredit. 
Det beroer paa den Mening man har om det Selſtab 2c., 
der har paataget fig Forpligtelſen og hvorvidt det Ean og 
vil opfylde ſamme. | 

Crefeld, en vigtig Handels» og Fabrikftad i det for- 
rige Fyrſtendomme Moͤrs, nu Preuffen tilhørende, Den er 
bygget i hollandſt Smag og har omtrent 10,000 Indbyggere. 
Crefelds Fabriker ere bekſendte i hele Curcpa og fortjene 
nøiere Opmerkſomhed. Hovedfabrikerne ere for Fløiel eg 
Fleielsbaand. De begyndte næften for 200 Aar ſiden. fer 
gjøres fortrinlig meget Floiel af det lettere Slags. Floielet 
i Stykker væves for det mefte i Staten felv, mer de 
Floiels Baand i de omlfggende Landsbyer i en Stræfning 
af 4 til 5 Mile, Diſſe beſtjeftige alene over 300 Bæver» 
ſtole. De øvrige Manufacturer beſtjeftige fig men Siites 
tøier, Silkebaand, Flonel, uldne Stromper, grove, ſchleſiſke 
Toier, Bomulds-Mancheſter, Lerreder m m. Efter itÉe 
nøiagtigt Overſlag fan Indkomſterne af te crefeldſte Silte> 
og Floielsmanufacturer heløbe fig til 10 Millioner Franfer, 
Arbeiderne angives til 12,000, Selv til Amerika har Cres 
feld affat Varer. 

Cremnitz, er den førfte og fornemfte blandt de ungar= | 
ſte Bjergſteder. Den ligger i en med Bjerge omgiven Dal 
og har fortræffelige Guldminer. Deraf have de bekjendte 
cremniger Dufater deres Navn, Alt Guld og Sølv fra de " 
ømliggende Bjergvoerker leveres til den herværende Mynt. 
Staden har 4000 Indbyggere. 

Cremor tartari, Viinſteenaffald. Naar den røbe 
Biinfteen, der fætter fig paa Viinfadene, koges met de nod— 
vendige Tilfætninger, ffillce det Urene fig fra den, og den 
paa flig Maade renfede Vrinſteen ftiger op i Kjedelen ſom 
Kløde, hvorpaa den affummes, tørres og faaer Navn af 
Cremor tartari, Den er af mangehaande medicinſt Brug, 
ifær ſom kjslende Middel. ' 

Creoler, Crioler (ſpanſt Criollos), kaldes de ſom | 
fødes af fpanffe eller andre europaiffe Forældre i Amerika i "ff 
lovligt Ægteffab. Aar 1776 erklærede Carl 3die at de vare 
iftand til at beklæde Embeder i den geiſtlige-, Civil: og 
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ilitairftanden, hvortil be forhen ei havde havt Adgang. 
Paa de vejtindiffe Oer nyde de ligeledes alle Guropæernes 
orrettigheder. De. ere af bruunggtig Anſigtsfarve og røde 

Kinder ere en Sjeldenhed. De, fom avles uten for Egte— 
kab af Hvide med Negerinder kaldes Mulatter og viſe deres 
berkomſt ved deres Farve, 

Crescendo (vorende, ftigende) betyder i Tonekunſten 
onernes gradviſe Forftærfelfe i Foredraget eller for at tale 
Kunfifproget, den gradvife Overgang fra piano til forte og 

ortissimo. Crescendo kaldes og et nye opfundet muſikalſk 
nftrument, der fpilles fon et Claveer. 

K Crefcenrcrini (Ridder Girolamo), er født i Urbania 
bed urbino, Rafaels Fødeftad. Denne berømte Sopraniſt 

ar høftet det meeſt glimrende Bifald paa Europas fortrin⸗ 
igfte Theatre og næften ved alle Hoffer. Aar 1804 befandt 
an fig 1 Wien, hvor han blev hædret paa en udmærket, en 
aa ftor Kunſtner verdig Maade. Da Ban nemlig i Julie og 
Romeo af Benda havde fjunget den ſtjonne Arie ”Ombra 
idorata”” og gjentaget ten under det lydeligſte Bifald, fvæs 
søde ved Hjelp af en kunſtig Mechanismus to Duer ned og 
»aafatte ham en Laurberkrone. Aar 1809 blev den famme 
Dpera flere Gange opført paa Napoleons Privattheater, og 
zreſcentini gjorde derved et ſaadant Indtryk paa fam at 
jan ved den tredie Foreſtilling ſendte ham Jernkronens Ore 
enskors. Fra 1806 var han anfat ved Napoleons Private 

apel fom førfte Sanger, 

Creta, i de ætdffe Tider Sdæa, men nu Icriti elleve 
Sandia, er en af he flørfte greſte Øer i det middellandſte 
Dav, fydlig for Græfenland. Den er meget bjergfuld. 
Midt igjennem ben ftræffer fig en Bjergkjede, hvoraf de 
Samle kaldte den veftlige Deel Leuci (nu Monte di Sfadia) 
nen den øftlige Dicte (nu Cafthi eller Sethia) og den høiefte 

Spidſe Ida. Dalene og Ssekyſterne ere overordentlig frugte 
are. Man finder her de fEjønnefte Græsgange for talrige 
djorde. Korn, Viin, Olie og Frugter haves i Overflødige 
ed. Luften er reen og fund, hvorfor og de Gamle kaldte 
reta den lykkelige De. Jde ældfte Tider nyttede Indbyg— 

ie ØR SER se DT 

(fiens Kyſterz men ved Udbrudet af hiin Krig fendte de 
o Skibe under Idomeneus og Merion til Jlium. Den— 
jang var Øen meget befolket og prangede (fom Digterne 
ige) med hundrede Stader, blandt hvilfe de vigtigfte, bog 
il forſtjellige Tider vare Gnoſſus (i hvis SET? var ben 

P 
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berømte Hule, Taldet Jupiters Grav og den cretenſiſke Laby⸗ 
rinth) Gortynna, Cydonia, Pæftus og flere. Cretas eldſte 
Hiſtorie er mythiſt. De førfte Indbyggere kaldtes Cureter 
og vare efter Herodot en phoeniciſt Colonie. Af dem lærte 
Græferne Jernets Bearbeidelſe, religiøfe Skikke, Heſtes 
Tæmmelfe, Vrugen af Vaaben m. m. Over dem herſtkede 
Saturn (Chtonos) og under hans milde Scepter blomſtrede 
Guldalderen. Da et Orakelſprog havde forkyndt ham, at een 
af hans Sonner ſtulde ſtode ham fra Thronen, dræbte han dem 
ftrar efter Fødfelen, Men hang Gemalinde og Søfter Rhea 
Fjulte tre af dem, Supiter, Neptun og Pluto, hvilte, date 
vare voxne til, affattederes Fader og deelte Riget imellem fig. 
Den ſikkrere Hiſtorie, ſtjondt og den tildeels er mythologiſt, be⸗ 
gynder forſt efter Hellenernes Udbredelſe i Grekenland, da ved 
denne Tid Endeel Dorer, blandede med Woler og Pelasger kom 
hertil under Anforſel af Tectamus, en Søn af Dorus. Fra ham 
nedſtammede Minos og hans Brodre Sarpedon og Rhada⸗ 
manth. Minos var fit Riges Velgjorer og Lovgiver. Hans 
Gønneføn af famme Navn var Fader fil Ariadne, erhvervede 
fia Roes fom en klog Regent og fuldførte den æltre Minos's 
Lovgivning, Idomeneus, der ligeledes nedſtammede fra den 
ældre Minos, var med for Troja. Efter den fongelige Kes 
gjerings Afſtaffelſe indførtes en republikanſt Forfatning, der 
vedvarede indtil de fra Cilicien flygtede Søerøvere gjorde 
Spen til deres Hovedſede. Siden blev Greta Romerne unders 
Faftet og nu tilhører den Tyrkerne. 

Å 

Creufa, Navnet paa flere berømfe Ovinder fra den 
groſke Oldtid; af diffe anføres her to, Erechtheus's Datter 
Greufa var gift med Luthus, Helene tredie Søn; hun 
havde i Forveien født Jon ved Apollo, men med fin Gemal 
fødte hun Acheus. Den anden Creuſa var Priamus's og 
Hecubas Datter og USneas'g Gemalinde, fom med ham ab⸗ 
lede Aſcanius. Da Eneas ved Trojas Brand flygtede med 
Gudebillederne, fin Fader, hende og fin Søn, forfvandt hun 
pludfelig fra hans Side. Han vendte tilbage og føgte hende 
forgjeves i Tummelen, indtil en forklaret Skikkelſe vifte fig 
for ham og forkyndte ham, at Gudernes Moder havde taget 
hende til fig, da hun ei vilde at Creuſa ſtulde forlad 
Phrygien. 

Crichton (Johan). Blandt alle tidlig modne Mens 
neſker, ev Crichton et af de berømtefte og mærkværdigfte, 
Neppe 20 Aar gammel førev og talede han' Io forſtjellige 
Sprog og udmærkede fig i alle Legemsovelſer. Saaledes kom 
han til Paris, En famtidig Skribent ſtrev dengang om / 
ham: ”per er anfommet et ungt Menneffe, omtrent 20 Aar, 
hvilken felv Akademiets Proffesſorer gide det Zidnesbyrd- at 
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han er fuldkommen i alle Videnſkaber. Ingen overgaager 
ham ti Vocal; og Inſtrumentalmüſik og hverken i Dandſen 
Teghen, Malen eller Riden bar man feet hans Lige, Han 
forftaaer at fægte med begge Hænder, faa Ingen fan gjøre 
ham noget ; i en Fraſtand af 20 Fod flyrter han les paa fin 
Modſtander og flager ham af Maiken, Hans Aantsnærtæ- 
relſe er urokkelig; han diſputerede nylig for et Auditor.um 
af 3000 Tilhørere og fatte alle i Forundring ved Rigtighe— 
den af hans Svar fuavelfom hans Lærtom og Præcifion. 
Han taler Latin, Græfe, Hebraiſt, Syriſt, Arabiſt, Spanſt, 
Italienſt, Franſt, Engelſt, Nederlandſt, Slavoniſk og Alt 
godt. Man fkulde et troe, af et Memneſte af 100 Aars Al⸗ 
der, felv hvis han ei ſpiſte eller drak, var iſtand til. at ſamle 
faa mange Kundfaber, Alle forbaufes over ham, thi han 
veed mere end et Menneſte fan vide: man frygter det er 

Auntichriſten.“ Crichton forlod Frankerigs Hovedſtad og ned— 
fatte fig eft:rat han havde beſogt Rom, Venedig og Padua, 
i Maniua, hvor han blev Hovmefter hos ben unge Vincent 
af Gonjag>, Hertugens Son. ed en Carnevalshoitid blev 
han anfaldet af nogle maſterede, Perſoner med Vaaben; han 
overvandt dem paa Hieblikket, men erkjendte til fin Forbau— 
felfe fin Elev iblandt dem. Erbedig gav han ham Kaarden 
fom han havde frataget hom tilbage, — Men denne, fom 
var dreven af Jalouſie, kunde ef udholde denne beſt jemmende 
Heimodighed og ftødte ham Kaarden igjennem Bryſtet. 
Crichton nedſtammede fra Stuarternes kongelige Familie, 
var født 1550 i Grevſkabel Perth i SÉotland og døte 1583 i 
— 32te Aar. Man nævner ham ſom Forfatter af adſtillige 

ærter. 

Crillon (Louis de Berthon de), af en anfeet ita— 
lienſt Familie fora havde nedfat ſig i Grevſtabet Venaisſin, 
var fodt 1541, tjente ſom Militair fra 1557 og hørte til fin 
Tids ftørfte Feldtherrer. Han var forſt med ved Beleirin— 
gen af Calais, hvoe hans Mod tiltrog ham. Henrik 2dens 
Opmerkſomhed. Siden udmærkedes han: fig ved Dreux, Jar— 
nac og Moncontour mod Pugonotterne. Som Maltheſerrid— 
der deeltog han i Togene imod Tyrkerne, og var med i Sla⸗ 
get ved Lepanto 1571, og blev uagtet han var faaret, valgt 
til at bringe Paven og Kongen af Frankerig Seiersefterret⸗ 
ninger. To Aar efter finne vi ham ved Rochelles Beleiring 
og fiden ved alle andre vigtige Forfald, Allevegne vifte han 
fig fom den brave Crillon, ſaaledes pleiede Henrik 4de at 
falde ham, Henrik 3die ophøjede ham 1585 til Ridder af 
fin Orden. Religionens Maſte, hvorunder Liguen ſtjulte fine 
Uttentater, kunde ci vildlede den retſtofne Crillon, hvor mes 
get han og hadede Hugonotterne. Han tjenie fin Fyrfte 
paa Barricadedagene, ved Touré ꝛc. sti 3die vovede af 

Hh 2 



484 Eri 
foreffane ham den oprerſke Hertug af Guiſes Mord, da han 
tog i Betænkning at overgive ham fil Lovens Sverd: denne 
Tjeneſte afflog Grillon, men tilbød fig at Fjempe imod ham. 
Under Henrik 4de flog han Liguiſterne for Bologne. Da 
Villars Armee var ryffet for Quilieboeuf 1592, forſvarede 
han med Iver dette Sted og fvarede Belejrerne der opfors 
drede ham til Overgivelſe: Grillon er deri, — Men den gode 
Henrik gjorde lidet for ham, fordi han, fom han fagde var 
vis paa Grillon, men derimod maatte fee at vinde alle de 
andre, fom forfulgte ham.” Da Freden til Vervins havde 
endt Krigen, traf Grillon fig tilbage til Avignon, hvor han 
døde den 2ben Decbr, 1615, Man har adſtillige Anecdoter 
om denne Helt, fom i fin Tid blev faldet rens Skjold, 
Manden uden Frygt og den Tapre blandt de Tapre. Ens 
gang afbrød han en Præft, fom i Lidelfesbiftorien var kom⸗ 
men til Hudflettelſen med det Udraab i det han lagde Haan— 
den paa Kaarden: ”Hvor var du Grilon?” Den unge 
Hertug af Guife, til hvem Henrik 4de havde fendt ham i 
Marſeille, vilde fætte hans Mod paa Preve, lod pludſelig 
flaae Allarm og ilede fil ham med den Cfterretning at Fien— 
den var Mefter af Havnen cg Staten og at der Intet var 
tilbage uden Flugten for ei endnu mere at forøge Seierher— 
rens Ure, hvis han og gjorde Anforeren til Fange, Gril- 
Ion, ſom nylig var opvpaagnet, tøg rolig fine Vaaben og fags 
de af det var bedre at døe end overleve Statens Indtagelſe. 
Hertugen, ſom ſage hans fafte Beflutning, begyndte nu af 
Ice. Crillon mærkede hans Spog, gjorte en mørt Mine og 
fagde. til ham: ”Uunge Mand vov aldrig at prøve en Ret⸗ 
Faffens Hjerte 3 ved Gud Jeg havde gjennemboret Dig, hvis 
Du havde fundet mig feig.” Henrik ade tilférev ham efter 
Glaget ved Arques den befjendte lakoniſte Billet, Lad Dig 
hænge Grillon, vi have feiret ved Arques og Du var ei til- 
ſteedez Lev vel brave Crillon, Jeg elſter Dig gal og blind.” 

Crillon Mahon (%. Duc de), en bekjendt og 
fortjent ſpanſt Feldther:, af den nyere Tid. Han tjente i 
Syvaarskrigen ved den frauſte Armee, traadde derpaa i ſpanſt 
Tjeneſte og blev Grand af førfte Claſſe og øverfte Anfører 
for Armeen under Fiendtlighederne mellem England og Spa— 
nien i den amerifanføe Krig. Han ſtyrede i ſamme den evig 
mærfelige Beleiring af Gibraltar, ſom gandſte mislykkedes 
ved Elliots tapre Forſpar. Heldigere ver Crillon mod Mi— 
norca. Han bemægtigede fig denne Øe 1782 og erholdt af 
Hovedftaden paa den Tilnavnet Mahon. Han bøde i Mas 
drid 1796, 30 Aar gammel. 

Crimen, Forbrydelſe, i juridiſt Forftand enhver Hand— 
ling, hvorved Nogen lider Tab paa Liv eller Formue. Or— 
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det forekommer i Retsſproget i mange Gammenfætninger. 
Crimen, capitale, en Dodbsforbrydelfe. Crimen ambitus, 
maar nogen ved ulovlige Midler kommer til et Embede, 
Crimen ecclesiasticum, en Forbrydelfe imod Kirkelsvene, 
Crimen falsi, naar et Dokument forfalſtes eller et anbet 
fætteg iſtedet. Crimen flagrans, naar Misgjerningsmanden 
gribes i fit Foretagende, Crimen læsæ majestatis, en Fors 
brydelfe mod Regentens Perſon. Crimen peculatus urede⸗ 
lig Omgang med fremmede Penge. Crimen perduellionis, 
Forbrydelſe imod Staten. Crimen taptus, Bortforelſe. 
Crimen repetundarum (pecuniarum) ben Forbrydelſe, naar 
en offentlig Embedsmand lader ſig beſtikke eler udøver Ud— 
fuelfer, Crimen sacrilegii, Kirferan, Criminalia, hvad ber 
hører til den piinlige Ret. Criminal, criminel, 
hvad der angaaer Liv og Død. Criminaliſt, en Lærer 
i den piinlige Ret. 

Crimm, en Provinds i Nye: Rusland, der fordum til⸗ 
hørte Tyrkerne, er en Halvoe mellem bet forte og aſſovſte 
Hav og er en Beftanddeel af Statholderſtabet Taurien. 
Dens Fladeindhold er omtrent 270 Quadratmile. Aar 1783 
blev Grimm, ſom Ruſſerne alerede havde bemægtiget fig 1771 
gandjÉe indlemmet i det rusſiſte Rige under Catharina 2den. 
Denne Halvøe havde fordum fin egen Chan (Fyrſte) der var 
afhængig af Porten, men hans Magt ophørte, ba Ruſſerne 
toge Landet i Beſiddelſe. Indbyggerne hvis Antal angives 
til 00,000, ere for Størftedelen Tatarer og bekjende fig til 
den muhamedanſke Religion, Jordens Frugtbarhed er bes 
tydelig. Havefrugter, Viin, Morbærtræer trives herligt 5 
Provindfen er og rig paa Salt. — Hovedſtaden heder Theo» 
dofia eller Feodoſia, fordum Caffa, tilforn Chanens Reſidens; 
den ligger ved en Bugt af det ſorte Hav, ſom danner en god 
Havn. Den indeholder næften 4000 for det meeſte fmaae 
Huſe og er formedelft de af Regjeringen ben tilftaaede For— 
vettigheder en betydelig Stad. Fordum havde Fanegoria 
eler Phanegoria den førfte Plads blandt Crims Stæder; 
1773 blev den gandſte forſtyrret og har tabt fin Betydenhed. 

Crifis, kalder man i Medicinen det Sygdommens 
Tidspunkt, hvori dens Characteer afgjeres, ligeſom Vende— 
punktet fil det Bedre eler Slettere. Ved Sygdomme, der 
vare regelmæesſig en vig Tid indtræffer ogfaa Criſis til em, 
beftemt Tid. Bed andre maae Lægens ſtarpe Blik opdage 
Criſis. 

Criterium, betyder overhovedet ethvert Kjendemerke. 
Sandhedens Criterium falder man t Logiken det Kjendetegn, 
hvoraf vi ſee, at vore Tanker ſtemme overeens med Tenknin⸗ 
gens almindelige Love, Dem angager ſaaledes kun Formes 
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og fan fun angaac denne, da man ei Fan udfinde nogle al⸗ 
mindelige Kjendetegn for Materien. 

Critik, Kritik, et Ord af graf Oprindelſe, ved 
hvilket man betegner en Gjenſtands Bedommelſe og Pro— 
velſe iſer naar den er grundig og udført: derneſt Cvne til 
at bedømme viffe Gjenſtande og Kunſten at bedomme dem og 
endelig Reglerne, hvorefter Bedommelſen feer, Enhver 
Critik forudſetter altfaa en Gjenſtand fom giver; men til 
grundig Bedammelſe tillige en Theorie, hvorved en Gjen— 
ſtands Idee u vikles, thi ven fuldkomge Bedommelſe fan kun 
udfpringe af videnſabelig klar Indſigt iſen Gjenſtands Væs 
ſen. En Kunſtcritik forudfætter derfor en Wſthetik og uden 
en faadan Theorie er Bedommelſen fun fragmentari fe og ders 
for uſikkert Reſonnement, men ingen Eritik. Bedemmelſe 
af det Henfiatsmæsfige finder Sted mere med Henſyn til det 
Frie og Vilkaarlige end til det Mødvendige i Naturen. 
Saa forſtjellige Urter frie Virkſomhed der gives, faa forſtjel⸗ 
lig er Gritifen efter dens —— men ifær gaaer den ud 
paa de hoieſte Gjenſtande for menneſtelig Virkſomhed, Viden— 
ſkab og Kunſt i vidtleftigere Forſtand. Med Peyſyn til den 
førfte er den philoſophiſt og hiſtorſſt Critik. Det førs 
fte Udtryk har forfislige" Betydninger. Philoſophiſt Cri⸗ 
til i vidtløftig Forſtand, kan være en videnſtabelig, kun 
cen Gjenſtands Idee og dens Forhold til Fremſtillingen bes 
fragtende Critik, hvorimod den hiftoriffe fun betragter en 
Gjenſtands Udvortes og dens Forhold til Tid og Rum. 

"2 

Saaledes er f. Er. den wæfthetiffe Critik af en Autike (og ” 
dette fÉal jo være en philoſophiſt) forſtjellig fra ſammes fed» 
niſke og antiquariſke Critik, omendſtjſont denne er forbundet 
med hiin fom Form og Indhold, ja ben ene er ei mulig 
uden den anden; Dernæft betyder philoſophiſt Critik, Cri— 
tik af philoſophiſte Verker, hvilken er rettet paa Hoveds 
fordringerne af den logiſke og materielle Sandhed. Ende— 
Vig gave Kant og hang Diſciple Navnet Critik endnu en 
ufædvanlig Betydning derved, at de henferte bet til Prøs 
velfe af Erfjendelfegevnen eller Underſogelſen af det, fom er 
Menneſket nyttigt at erkjende. Man fÉjelner og i Philoſo— 
phien den critiffe Methode fra ben dogmatiſke og ſteptiſke. 
Den biftoriffe Critik gager ud paa udvortes Gjerningsſa— 
gers Virkelighed og deres ved Erfaring erkjendelige Beſtaf— 
fenhed og er Underføgelfen af WEgtheden (Autenticitet) af 
viffe (ifær ſtriftlige) Vidner. Den er igjen faa forfſffellig 
fom te hiſtoriſte Videnffaber. Herhen hører den hiſtoriſte 
Critik -i egentlig Forſtand, fom prøver Virkeligheden og Be— 
ſkaffenheden af viſſe Angivelſer efter beſtemte Griterier, Den 
udgjer en Beftanddeel af den hiſtoriſke Kunft i vidtløftigere 
Forſtand. 3 nøie Forbindelfe med den ftaaer den philolos 
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giſke Critik, Prøvelfen af fÉriftlige Mindesmærfer forneme 
melig Oldtidens, fom gaaer ud paa at underſoge Wgt— 
heden af en Forfatter eller af enkelte Steder, Det førfte 
Falder man den hoiere, det andet den lavere Critik. Den 
pꝓhilologiſte Critik ſom i Forbindelfe med Fortolkningskunſten 
eller Interpretationen udgjør ben hsoiere Philologie, har 
gjort betydelige Fremſkridt i den nyere Tid fornemmelig 
biandt de Tydſke. Kunſtcritiken underſoger Kunſtvaerkets 
indre, ideale eller æfthetijge Værd oa kaldes for ſaavidt æfthes 
tiſt Critik eller den bedømmer. fun ben udvortes legemlige 
og mechaniſke Bearbeidelfe, den regelmæsfige Anvendelſe af 
Værftøiet, Kunftens Fremftillelfesmiddel og kaldes ſaaledes 
techniſtk eller technologiſt Critik. Folelſen af wenneſkelig Ind— 
fErænfethed og Overbeviisningen, at det Fuldkomneſte fun ev 
Focal, lærer Critikeren ved Bedømmelfen af menneſtelige Pros 
ducter aft være human og eftergivende for ei med Rette at 
blive forhadt. 

Croatien, en oſterrigſt Provinds, Faldet et Konge⸗ 
rige, der ftræffer. fig fra, Floden Drave (Drau). til det adria— 
tijfe Hav og grændfer til Sclavonien, Bosnien, Steiermark og 
Krain. Det havde fordum egne Konger, men kom f det I11te 
Aarhundred til Ungarn og udgjør for nærværende Tid to 
Hoveddeele nemlig Øvrefclavonien og det egentlige Croatien. 
Det ftaaer deels under Generalatet (den militære Forfatning), 
deels under Bannatet (den borgerlige Forfatning), hvortil 
Yrælater, Adelsmend og de frie Etæder høre, Det Hele 
indeholder paa 400 CC Mile mellem 7 til 300,000 Indbyg⸗ 
gere, ſom egentlig ere af ſlaviſt Oprindelfe og fra Ungdoms 
men af øves i Vaaben, hvorfor de og ere af en færdeles Eris 
gerſt Characteer. Landet er bjergigt, af tempereret Clima, 
temmelig frugtbart, men bar dog ftore Skove med ſtjenne 
Pelsdyr. Producterne ere Korn, Biin, Frudt, Qvæg, Bier, 
Fiſte, Kobber og Fern. 1775 blev Croatien hjemſogt ved 
Jordryſtelſer. Ved Wienerfreden 1809 aftraaddes Endeel af 
Croatien til Frankerig og lagdes til de illyriſte Prodindfer3 
i Aaret 1814 har Øftevrig erholdt det tilbage. 

Cromwell (Oliver), fom under Navn af Protector 
regjerede England, Gotland og Irland, var født i Staden 
Huntington den 3die April 1603 famme Dag fom Dronning 
Eliſabeth døde. Han helligede fig Studeringerne og gif 
til Univerfitetet i Cambridge, men var uenig med fa felv, 
om han fhulde ſtudere Thedlogie eller træde i Militærffand. 
Hans urolige Characteer beſtemte ham for det fidfte, han gjorde 
Feldttoget 1622 med ved Prindfen af Oraniens Armee og tjente 
fiden mød Frankerig ved Beleiringen af Rochelle. Efter ſluttet 
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Fred gif han til Paris, hvor fan foreſtilledes Cardinal 
Richelieu, hvis ſtarpe Blik alerede dengang ſtal have opdaget 
den overordentlige Mand i ham, Hans Ungdom var iøvrigt 
deelt mellem Adſpredelſer og Urfævelfer, hvilke han daglig 
overlod fig, og ci i def anftændigfte Selffab. Det vilde ders 
for ei lykkes ham at komme frem ſom Geiftlig, faa meget 
mindre, fom han havde taget Puritanernes Partie. Garl 
Ifteg Stridigheder med Parlamentet aabnede ham en heldigere 
Lobebane. Han kom til Parlamentet ſom Deputeret for 
Univerfitetet i Cambridge, uden færveleg af udmærke ſig eller 
anbefale fig ved myndtligt Foredrag eller ved Udvortes. 
Dog forftod han at ſette ſig i. Yndeſt hos Independenterne, 
der befovrvrede hom ved Armeen. Hidtil havde Kongen, 
underftøttet af alle ivrige Tilhængere af den engelffe Kirke 
og af Catholikerne, havt en betydelig Overvægt. Hang 
Armee havde under Anforſel af den pfalziſtke Prinds Ruprecht 
ſtedſe været ſeierrig oa i Aaret 1644 havde han endog ſam— 
menkaldet et Parlament i Orford, fom fulde arbeide imod 
det i Lonton. - Cromwells Tilkomſt forandrede pludfelig Sa—⸗ 
gernes Stilling. Han beſad ligefaa meget Mod, fom gift, 
flog den fongelige Wemee i alle Zræfninger, erobrede Orford, 
og bevægede Parlamentet 1646 til at erklære Kongens Aflæts 
telſe. Efterat Carl var flagen ved Pork flygtede han til 
Skotterne. Cromwell, hvis Planer ftedfe udvidedes, lod fig 
nu utnæbne fi! Generalisſimus, ti'intetgjorde Levningerne af 
den Fongilige Magt og drog i Spidſen af en feierrig Hær 
triumpherende ind i London. Forſikkret om Hærens Hengi—⸗ 
venhed, turde han føre den afgjørende Stemme i Parlamens 
tet, og hans Forflag ujeldte ſom Love. Den ulykkelige Konge 
blev imidlertid udleveret af Sfotterne for en Sum Penge, og 
nu udviklede Cromwell fin hele Driftighed, fit Hyklerie og fin 
Ufølfomhed. Paa hans Anftiftelfe forlangte Parlamentet en 
Blodret over Kongen, hvis>SEjebne ei længe kunde være 
tvivlfom, da Cromwell befjelede Dommerne. Carl blev halgs 
huaget den 30te Januar 1649, Cromwell tilintetgjorde lIykke⸗ 
fig Carl 2deng Forføg at bemægtige fig fin Fedrene-Throne, 
dannede Parlamentet gandfØe efter fin Billie og traadde 1653 
ſom Protector i Spidfen for den nye Republik, Saaledes 
udovede denne Uſurpator, hadet og frygtet, en Konges Magt, 
hvorvel han ci vilde antage Titelen, ſom tilbødes ham 1657. 
England fylder hans kraftige Forholdsregler tildeels fin 
Storhed og Lykke, men i Cromwells Hjerte vendte aldrig 
Rolighed og Lykke tilbage. J Bevidſtheden af fin egen Skyld 
nærede han uafladelig Frygt for Fiender og Cfterftræbere, 
Synet af Menneſter gjorde ham bange og Eenſomhed var ham 
ei mindre frygtelig; han vovede albrig at fove tre Nætter 
efter hverandre i bet ſamme Værelfe, han bar et Harnifg 
under fine Sæder og gjorde ei et Skridt uden en ſterk Vagt, 
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fan vendte aldrig tilbage ad den famme Vei, han var fom> 
met frem, Forreſten var han ædrue, maadeholden, oekdnomiſt, 
arbeidſom og nøiagtig i fine Forretninger. Hans energiſke 
og utræftelige Characteer arbridede uden: Ophold paa at 
befæfte bang Anſeelſe, og hang Driſtighed, hans folde Ufor— 
færdethed og Forftillelfesfunft gave ham ſtedſe nye Midler 
dertil, Han tøde den Zdie Septbr. 16538, hans Liig biev ind— 
balfameret og bifat i de Fongelige Begravelſer; mén i Be— 
gyndelfen af Carl 2deng Regjering blev hån flyttet under 
Galgen. fans Søn QRidard frafagde fig frivillig den af 
Faderen arvede Magt og traf fig tilbage i Privatſtand. 

Cronegk (Johan Friederik, Friherre af), blev født 
den 2den & ptbr. 1731 i Anſpach. Hang Fader var General: 
Feldtmarſchal-Lieutenant for den frankiſte Kreds. Han nød 
den omhyggeligſte Opdragelſe og gjorde tidligt Kremfridt i 
det latinſtke, franſte, engelſte, italienfte og ſpanſte Sprog og 
han læfte endnu i finer Skolegar de bedſte romerſte Casſiker 
og de nyere europæiffe Nationers fortrinligfte Skribenter. 
Aar 1749 gif han til Halle øg derfra 1750 til Leipzig, hvor 
Gellert, der var ligefag meget hans Ven ſom ærer, end 
mere uddannede hans Snag og Hjerte. Ogſaa med Rabe— 
ner, Kaͤſtner, Weiße og Grev Moritz af Bruͤhl levede han i 
den venſtabeligſte Forbindelſe. Gotſched agtede han ikke, 
meget mere rettede han adſtillige ſatiriſte Angreb mod ham 

" øg hans Tilhengere. Derhen horer en Satire paa Schoͤ— 
naichs poetiſte Kroning og en Samling af Gravffrifter over 
de flefte Gotſchedianer. Det dengang i Leipzig fpillende comi— 
ſte Skueſpillerſelſtab ledede hans Tilbøielighed til den thea— 
tralſte Digtekunſt. Alerede i Anſpach havde han ſtrevet et 
lille Lyftfpil: de Misſornoiede, nu fulgte den Mistroiſke, et 
gyftfpil i 5 Optog. Begge Stykker ere høift ufuldkomne 
ungdomlige Forſog. Han gjorde tillige udkaſt til flere Styk— 
Fer, blandt andre fil hang Codrus Har 1751 beføgte han 
Braunſchweig, hvor han lærte at kjende Gaͤrtner, Ebert og 
Zacharice og vendte næfte Aar tilbage til fit Fædreneland. 
Øer ſtrev han et ftørre Digt: Eenſomheden, i fer Sange. 
Efterot han var bleven udnævnt til markgrevelig anſpochſt 
Kammerjunker, Hof-, Regjerings- og Fuftitsraad, foretog 
han fig én Reife gjennem Stalien og Frankerig. Her uddans 
nede han fig og berigtigede fine Synsmaader af Theatret og 
Skueſpillet. Omendſkjondt han, efterat have endt fine Rei— 
fer, - maatte tage fat paa offentlige Beretninger, blev han 
dog Muferne troe. Han var Medudgiver af et Ugeſtrift uns 
der Titel: der Freund, og arbeidede beftandigt for Theatret, 
Aar 1757 udfatte Nicolai en Priis for det bedfte tyde Sør» 
gefpil, paa hvilke Tybféland dengang havde Mangel, Her» 
ved og ved Weißes Opmuntringer foranledigedes Cronegk til 
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at omarbeide fin Codrus nok Engang. Han ſendte Stykket 
ind og erholdt Priſen, men dode af Kopper før Efterretnin— 

- gen indløb om hans Triumph. Hans Død indtraf den 3Ite 
Decbr. 1758 i hans 26de Aar, Han havde og udmærkede 
Talenter for den didaktiſke og moralfge Poeſie. Efter Cron, 
egks Død befordrede Uz hans efterladte Skrifter i Trykken, 

Cronſtadt (Kronſtad), en af Peter iſte ny opbygget 
Stad og Feſtning med en tredobbelt Havn paa Sen Reku⸗ 
fari, Alle tre Havne ere ved. Giden af hverandre; paa Veſt⸗ 
fiden er den rummelige Havn for Koffardieſtibe; paa Oſtſiden 
for Krigsſkibe med Kruttmagafinerne; den mellemſte er be⸗— 
ſtemt for Kronens mindre Fartsier og beſtemt til de ſtorres 
Udruſtning og Aftakling- De ere alle beſkyttede paa Gøefiden 
ved ſterke Bolberker. Kun en Deel af Staden er brolagt. 
Indbyggerne beſtage af Soefolk, Soldater, Haandvarksfolk 
og mange Fremmede af alle Nationer. Indbyggernes Antal 
fætter fif 30,000. Her ligger den ſtore Flaade, ſom udgjor 
den vigtigſte Deel af den rusſiſt-keiſerlige Seemagt. Hav— 
nen for Krigséſtibe er tillige Indlobet til den 1719 begyndte 
og 1752 fuldendte og aabnede Canal, der bruges til Skibes 
Repaͤration og ei har fin Lige, Det føde Søevand her er 
ſkadeligt for Skibene, fordi de lettere forraadne deri, Mels 
lem Cronſtadt og Kronſlot er Vandet omtrent 2000 Skridt 
i Bredde og har den beherige Dybde for de ind« og udgaaende 
Skibe. Farten kan aabneg og fpærres fra begge Siders 
Omtrent cen Miil fra Gronftadt ligge Vagtſkibene, ſom 
anholde de til St. Petersborg gadende og derfra kommende 
Skibe, underføge- Fragtbrevene og forfeale de indgagende 
Barer, "hvile derpaa bringes i Toldhufet for Petersburg. 
Reiſende maae og her lade deres Paffer underføge, Paa 
Nordſiden af Øen Retuſari er Bandet meget lavt, fuldt af 
Sandbanker og Farten fpærret ved nedſenkte Skibe, for at 
hindre Toldſvig og andre Uordener De ftørre til Petersburg 
beſtemte Skibe Toffe og lade i Cronſtadt, da de ei kunne løbe 
op til Petersburg. — J Aaret 1805 løbe 1001 Skibe ind og 
963 feilede bort. Deres Ladning af rusfiffe Produkter beftod 
af 1 Million Centner Jern, 196,000 Centner Hør, 910,000 
Gentner Lamp, 120,000 Centner Hampolie, 630,000 Centner 
Zjære ꝛc. 

Cruſade, en portugiſiſt Mynt, hvoraf de gamle (400 
Rees) ere Guldmynter og beløbe til noget over 4 Mark, men 

nye myntede i Sølv (480 Rees.) 

Crusca, Academica della crusca, et lærd Selffab t 
Florens, hvis Maal var Sprogets Forbedring og ligeſom 
dets Renſelſe fra flette Ord (ligeſom fra Kliden, der paa 
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italienæ Hedder crusca.) Det har leveret meget Nyttigt, 
ifæv en ſtor Ordbog i det italienfe Sprog, men har i det 
Hele paadraget fig Bebreidelſe af indſtrenkede og pedantiſke 
Synsmaader; ligefom og de af det beførgede Ubgaver af itas 
lienſte Clasſiker ere af meget ulige Vardie. 

| Crufius (chriſtian Auguſt), en dybtankende og 
ſkarpſindig, men og til Myſticismus hengiven, Philoſoph og 

Theolog, der fortjener at nævnes for den Indflydelſe, hans 
Foredrag og Skriftet Engang huvde. Han var født den Jode 

Juni 1715 i Leuna ved Merſeburg, ſtuderede i Leipzig, be— 
gyndte der at holde theologiffe og philoſophiſte Forelesnin— 
ger indtil 1776, da han døde ſom Canonicus i Meiſſen, førfte 
Profeſſor i Theologien og Senior ved det theologiſte Faculs 
tet, pan havde den driftige Plan el alene at hæve Philoſo— 
phien til en fuldkommen, Fornuften aldeles tilfredsſtillende 
Videnſkab, men og af bringe den i Forbindelſe med det ortho— 
doxe theologiſte Syftem. . Da han fandt det wolfiſke Syſtem 
ubrugeligt til denne Plan, føgte han at fryrte det ved et eget, 
hvis Mangler og Svagheder ei længe bleve ſtjulte, Hvorfor 
han ogfaa overlevede def. Foruden abdffillige iheologifte 
Skrifter, fom nu ere glemte, ſtrev han og tydſte Lærebøger 
over alle af ham antagne Hoveddele i Philoſophien. - $ fin 
Levemaade udmærkede han fig ved ſtreng Retſtaffenhed og 
ſielden Gudsfrygt. 

| 

Cruzada (Korsbulle), var fordum i Spanien en anfees 
lig Fongelig Indkomſt. Pave Calixtus den Zdie tildelte 
nemlig 1457 alle dem, ſom vilde fægte mod de Vantroende 
eller vilde overlade Kongen en vis Sum til Krigen imod dem; 
Aflad for Levende og Døde, og, da diffe Korsbuller, ſom man 
kaldte dem, egentligt un varede 5 Aar, lode Kongerne dem 
fra Tid til anden fornye og udſtrakte dem øg til andre Fri» 
heder; dog har denne Fornyelfe ei fundet Sted fiden 17533- 
Saaledes folgtes aarlig flige trykte Buller ved Geiſtlige og 
Munke, fom uden diſſe, ei lode nogen deeltage i Skriftemaal, 
og den ſidſte Salvelfe ꝛc. Man beregnede denneSkat i Spanien 
og Amerika for Ix Million Daler. Ogſaa Portugal erholdt 
ALE en lignende Korsbulle til af underholde -Fæftninger i 

rika. 

Crypto, hemmeligt; f. Cr. en Crypto: Galvinift, en 
hemmelig Tilhænger af den calviniftiffe Sroe. Cryytos 
graphie, den Kunft at fØrive hemmeligt. Eryptoga— 
mie, hemmeligt Wgteſkab. Eryptogamiſt, af ube: 
kjendt Forplantelfesevne (fee Botanii), Eryptonymus, 
den fom holder fit Navn hemmeligt, Crypto⸗Catholi— 
cismus, Crypto⸗Jeſuitismus, de Catholſtes og 
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Jeſuiternes i bet Skjulte omfnigende Lære, Ved Aar 1785 
var Talen ſtark herom, 

Cryftal. 1) Overhovedet et Legeme, ſom lidt efter 
lidt har dannet fig til en vis regelmæsfig Geſtalt eler og en 
ſaadan Deel af et Legeme- J denne vidtløftigfte Betydning 
danne de fleſte fafte Legemer fig i viſſe regelmægfige Former, 
eller fætte fig til Cryſtaller, ſom man ifær tydelig fan 1agts 
tage, naar flydende Legemer, faavel Metaller fom Wand og 
ifærropløfte Salte, lidt efter lidt ftivnes og gage over i en 
faft Tilſtand, hvorved efter Legemernes Forſtfellighed og viffe 
beſtemte NRaturlove, Delene førbinde fig i mere eller mindre 
regelmæsfige Stikkelſer og Retninger, der ere overordentlig 
forſtjellige og foreftille fnart Stjerner, ſnart Fiirkanter, ſnart 
Soiler medet forſtjelligt Antal Sideflader. 2) J mere ind» 
ffrær ket Forftand kaldes Cryſtaller viſſe Legemer, fom have 
dannet fig i ſaadanne regelmæsfige Skikkelſer. Saaledes 
kaldes fornemmelig fuldkommen rene og gjennemſigtige Kie— 
felarter, der almindeligt danne fig i ſexſtdede Søiler, hvis 
Enter gage ud i Spidſe, i det Sidefladerne forandre deres 
Retning og brælfeg under lige Vinkler, Cryftal eller Bjerg= 
cryſtal, fordi de opfomme i Bjergenes Kløfter (silex quarzum 
Crystallus), Mindre gjennemſigtige kaldes Quartscryſtaller. 
Man finder dem enten enkelte voxede faſt til Moderſtenen eller 
ſammenhobede, da de kaldes Cryſtaldruſer, og man formoder 
ei uden Grund, af de ere gaaet over fra en oprindelig flys 
bende Tilftand til en faſt, da man undertiden har fundet 
fremmede Legemer indfluttede i dem, De farvede Cryftaller, 
der have megen Lighed med Flußſpat, hvorfra de dog ere fors 
fejellige derved, at de give Ild fra fig mod Staal, kaldes 
Eryſt Ufluß. Man bruger dem hyppig iftedet for de rette 
Wdelſtene, og giver dem forſtjellige Navne efter deres forſtjel⸗ 
lige Farver. Saaledes kalder man den viingule Cryſtal 
Citrin, den violblage Amethyſt. 

Crøfus, den ſidſte Konge i Lydien, levede i det 6te 
Aarhundred før den chriſtelige Tidsregning. Han var pers 
fonlig fapper og forftørrede ſit desuden mægtige Rige ved 
mange Provindſer i Lilleafien, Hans Rigdomme, fom han 
fornemmelig trak af Bjergverkerne og Floden Pactolus's 
Guldſand, beløb fig til mere end nogen Konge før ham havde 
befiddet og Udtrykket: Rigdomme ſom Croſus's, betegnede 
ſiden umaabelige Rigdomme, Stolt af diſſe Rigdommes 
Beſiddelſe overgav ban fig til en udfvævende Pragt, anfaae 
fig for den lykkeligſte af alle Dødelige, og optog det meget 
ilde, at den athentienſiſte Viſe, Solon, der efter den almin— 
delige Fortælling fom til hans Hof, trode diſſe uhyre Skatte, 
paaſtod, af man ingen kunde priſe lykkelig før han var i fin 
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Grav. Snart maatte dog Kongen fjende Sandheden heraf," 
thi han miftede to Sonner pan en voldſom Maade, og blev 
endelig tagen til Fange i fin egen Hovedſtad Sardes og dømt 
til Baalet, Her erindrede han fig den Viſes Ord og udbrød 
derfor tre Gange: O Solon! Eyrus, fom erfarede Meningen 
af dette Udraab, blev bevæget herved og ſtjenkede Crøfus 
Liv.og Frihed, tog ham men fom Ledſager paa alle fine Feldts 
tog og behandlede ham meget godt, men bemægtigede fig 
hans Rige og Skatte. Hans Død8aar er ikke bekjendt. 
Han levede endnu« under Cyrus's Efterfelger Cambyſes. 
Omendſtjent Nogle nægte den hele Begtvenhed med Solon, 
Andre derimod et tale om hang Fordemmelſe til Baalet, 
faa bliver Croſus dog et lærerigt Crempel paa Lykkens Om— 
vexlingz thi han ſank fra det haieſte Trin af jordiſt Hoihed 
pludfelig til Intet og kun Seierherrens Naade reddede ham 
fra en haanlig Død. 

Cuba, den ftørfte blandt Antillerne, ligger tet ved den 
nordtige Vendekreds mellem den 55 og 66? veftlig Længde. 
Den er 150 Mile lang og 30 fil 50 Mile bred og har ved 
Kyſten er Mængde Bugter, af hvilke nogle danne gode Havne. 
Fra Oſten til Veſten gaaer en betydelig Bjergkjede. Den 
hele Befolkning af denne ſtore og overordentlig frugtbare Øe, 
beløb fig 1796 fun til 500,000 Menneſter; fiden ſtal den 
være tiltaget, Den inddeles i Gouvernementerne Havannab 
og Cuba. Columbus, fom opdagede den paa fin førfte Reife 
kaldte den Johanna. Siden fik den Navnet St. Sal⸗ 
vador, Ferdinanda, Alfaomega Forſt 1511 blev Erobringen 
af Cuba fuldfort. Man hehandlede Indbyggerne med al den 
Gruſomhed, ſom blind Religionsiver og umættelig Gjerrig» 
hed dengang indſtjode Spanierne. Den frørfte Deel af Be— 
folkningen ødelagdes, deelg ved Overvinderens Sværd, deels 
ved den frygtelige Koppeſyge, deels og derved, at man lod 
dem arbeide i Guldminerne med overordentlig Xnftrængelfes 
Cuba -blev en menneffetom Ørken. Men, da man lærte at 
Fjende dens Vigtighed for de fra Mexico til Europa feilende 
Skibe, føgte man igjen at bringe deni Opkomſt, befolkede den 
med ſpanſke Coloniſter og anlagde Stæder og Byer. Blandt 
diffe er den vigtigfte Gavannah med 10,000 Indbyggere, 
Gædet for Øens Gouverneur og Generalcapitain, Oplags— 
ftedet for den ſpanſte Handel og Bolværtet for det ſpanſte 
Amerika. Gaa. meget frygteligere var det Slag fom 1762 
traf Spanien ved denne Stads Erobring af Englænderne, 
fom her ajorde et umaadeligt Bytte. I Havnen fantt de 
12 Linieffibe, 3 Fregatter og en ftor Mængde Coffardieſtibe, 
35 Kanoner, Munitions- og Varemagafiner, 3 Mill. Dollars, 
fom tilbørre Konaen af Spanien, 2 Mill. Pund Sterling ti 
Guld og andre Effecter og 14 MIN, andre, Skafte, Paa et 
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netfænft Skib vare 4 Mill. ſpanſte Daler, paa to andre 
Skibe 800 med Sølv og Guld fyldte Kiſter. J Freden blev 
Cuba tilbagegivet Spanierne, — Hovedproducterne ere Kobs 
ber, Jern, Guldfand i Floderne, Tobaf, Sutter, Ingefær, 
Bomuld, alle Slags Frugter og Kjøftenværter, Mafoanie, 
see Ibenholz og andre koſtbare Træeforter, Silke, 

or ꝛc. 

Cubus eller Tarning, er et af 6 lige Quadratflader 
begrændfet Legeme, hvorfor det har 12 Kanter og 8 Hjørner, 
hvoraf enhver ev den anten lig, hvorfor den er et regulært 
Legeme og det enefte regulære, fom er begrændfet af 6 Fla— 
der, Dens cubiffe Indhold ér, naar. man, rænker fig hver 
Side af Tærningen deelt i lutter lige Dele, ligt et Product 
af Tallet af den ene Sides Dele i Tallet af en Quadrat⸗ 
flade og denne Flade felv igjen lige et Product af en Side 
af Quabratflaben i en anden. Da nu diſſe Sider alle ere 
hverandre lige, ſaa bliver Terningens Indhold fundet ved 
tre Gange gjenfagen Multiplication af Antallet af en. Sides 
Dele med fig ſelv. Er f. Cr. en Side lig Jo, ſaa 
er Taerningens cubiſte Indgold lig Io w ;To 4 10 >= 
z000, Derfor kaldes og ethvert Produkt, ſom fremkem— 
mer ved et Tals 3 Gange gjentagen Multiplication med fig 
felv; dette Tals Gubiftalog det førfte Tal igjen kaldes Cubik— 
roden. Geometrien lærer, hvorledes man til ethvert givet 
Legeme kan finde en, dets Indhold lig, Cubus og bliver denne 
fammenlignet med en anden til Maaleenhed antagen Cubus, 
faa tjener denne Tarning til Cubikmaal, "hvorved ethvert 
Legemes Indhold Fan beſtemmes. - 

Eullen (Willizm), Profeſſor i den practifge Medicin i 
Edinburgh, var født 1712 i en Landsbye i Grevffabet Mark 
i Skotland, Han lærte Apothekerkunſten og Chirurgien & 
Glasgow, blev derpaa Eaarlæge paa ct af det oftindiffe 
Compagnies Handelsſtibe, udovede Chirurgien paa Lan— 
bet unter Hunters Ledning, ber tog fig af ham, promo— 
verede 1740 og blev 1746 Profeffor i Chemien i Glasgow, 
og 1765 i Edinburgh, hvor han 1766 blev Profeffor i Medicis 
nen og dode 1790. Han har erhvervet dette Univerſitet den 
Gæber, det hav erholdt i Lægevidenffaben.… Han var en 
ſkarpſindig Jagttager af Naturen og gjorde fig færdeles for» 
tjent af den hele Medicin, men meeſt af Pathologie og mates 
tia medica. Theorien om solidi vivi blev førft af ham ops 
ftillet i fin hele Omfang. Han forvifte utallige Vildfa— 
relfer af materia medica, og hang Treatise ofthe mat. med, 
Edinburgh 2 Vol. 4 er et clasſiſt Vært. Af hans First li- 
nes of the practic of Physic udkom 1785 det zte Oplag é 
4 Wind. Gan har og ſtrevet Synopsis nosologiæ metho- 
dicæ Edinb, 1772, 2 Vol, Blandt hang øvrige Skrifter er 
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eet om Midler at bringe tilſyneladende Druknede igjen 
til Live, 

Culmination, . betyder i Aſtronomien Stjernernes 
Gjennemgang igjennem en Middagélinie, fordi den i Gjens 
nemgangens Dieblik har naaet den høiefte Spidſe eller Punkt 
af fin Bane, En Stjerne culminerer, naar den gaaer igjen» 
nem Middagslinien eller har naget fin haieſte Standpunkt 
paa Himmelen. ; 

Cultur (af colere, dyrke) betyder 1) den paa en Ting 
rettede Virkſomhed for at udvikle og uddanne de i den ſtum— 
rende Kræfter; og 2) tillige den Tilſtand, i hvilken diffe 
Kræfter alerede ere udviklede til en betydelig Grad. Derfor 
taler man ligeſaavel om en Agers eller en Marks Cultur, 
fom om et Memneſtes eller en Nations Cultur. MNouffeau é 
fit Sfrift sur Vinegalité parmi les kommes betragter 
Menneſtenes Gulturtilftand, ſom Hovedkilden til den phyſi— 
fe og moralſke Elendighed, fordi Culturen ſaaledes hav 
forsget deres Nodvendigheder, at de ei mere kjender nogen 
Grændfer. Han meente derfor at de cultiverede Menneffer 
ſtulde vende tilbage i den naturlige Ranhets oprindelige 

Tilſtand for at befrie fig fra hiin Elendighed og opnaae fin 
Beſtemmelſe, fom efter hans Mening blot beftod i fandfelig 
Velbefindende, 

Cultus, den offentlige Gudsdyrkelſe, den udvortes og 
kirkelige Religionsovelſe. 

Cumberland Gertugen af), anden Sen af Kong 
Georg den 2den af England, født 1721, død ten zote Oct. 
1765. J Aaret 1743 bivaanede han alerede Slaget ved 
Bettingen og blev Her ſaaret ved fin Faders Site, der fats 
tede de fEjønnefte Forhaabninger af Prindfens Folde Fatning 
og Mob. Kun en glimrende Operation af Marſchallen af 
Sachſen frarev ham Seieren ved Fontenay, hvorimod det 
vundne Slag ved Culloden erhvervede ham Navn af Fædre» 
nelandets Befrier. Han drev nemlig den ulykkelige Carl 
Eduard (Prætendenten), fom i to Marſcher havde kunnet nage 
London, tilbage fra Carlisle (1rte Jan, 1746) og vandt den 
270e April famme Var bet ſtore Slag imod Prætendenten , 
fom med 8000 Mand fatte fig imod ham. Dette Slag hører 
til de frygteligſte, fom nogenſinde ere leverede, thi politik og 
religiøs Fanatismus forenede fig til den grufomfte Kamp. 
Desværre misbrugte Englænderne deres Seier paa det Grus 
ſomſte. Alt hvad der af Pratendentens Armee si var omkom— 
met i Slaget, blev myrdet, Man ſtjendede de Faldnes 
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Qvinber og Døttre paa deres Mænds og Fæbres Liig; hele 
Famlier bleve begravede under Ruinerne af deres Boliger, 
fom man nedrev, Mere end 50 Mile i Omkreds gjordes til 
Orken af Seierherren og, hverken Qvæg eller Træer ſparedes. 
Gumberland var ikke mindre heldig ved Lavfeld (1747). 
Den franſte General havde ved denne Affaire villet befordre 
Indtagelſen af Maastricht; men Cumberlands Tilbagetog 
til Limburg tilintetgjorde dette Aaſſag. Kort derpaa ſlut— 
tedes den bekjendte Tractat mellem England og Rusland; 
Rusland ftillede 50,000 Mand, og England betalfe derfor en 
aarlig Subfidie af 100,000 Pund Sterling. 

Cunnersdorf eler Kunnersdorf (Slag ved), 
leveret den 12te Auguſt 1759 mellem Preuſſerne, Rufferne og 
Oſterrigerne, er ert af be merkeligſte Slag i Syvaarskrigen. 
Frankerig, Oſterrig, Rusland, Sverrig og Churfyrften af 
Sachſen havde paa nye forenet fig mod den fletfe frygteligere 
Frederik af Preuſſen, fom dengang ingen anden Ullieret havde 
uden England og kun den fjerne Udfigt at vekke Rusland og 
SD fterrig en Fiende i Tyrkerne og ſaaledes dele deres Magt. 
Forſigtighed raadede ham fun at gaae forſvarsviis frem ind— 
fil det afgjorende Hieblik. Kun enkelte Streiftog ſteede med 
fmaae Corps til Bohmen, Franken, Thyringen, Mecklenburg 
og Pommern med Held. Frederik felv iagttog med fit Falke— 
blik Oſterrigernes og Ruſſernes Bevægelfer, hvis Forening 
han føgte at hindre. Han fenåte derfor General Dohna imod 
Ruſſerne, fom fra Polen truede de preusfifge Stater; dog 
føgte han forgjebes at bringe dem til Slag. Da gav Frede— 
rik General Wedel Overanforſelen over hiint Corps med den 
beſtemteſte Ordre at hindre begge de Allieredes Forening eller 
levere Ruſſerne et Slag. Wedel ſtodte paa Soltikow nær 
ved Oderen; den 23de Juli Fjæmpebde begge med hinanden, 
men Wedel blev flagen og den Dæmning nedbrudt, ſom hid- 
indtil havde adffildt de Allierede; Laudon forenede fig med 
Soltikow, og, da Wedel desuagtet føgte at gjøre dem Overs 
gangen over Oder ſtridig, faa tog den 30,000 Mand ftærke 
fiendtlige Armee en faft Stilling ved Floden, medens Feldt— 
marſchal Daun føgte at nærme fig ben fra Landshut. Mod 
ham fendte Frederik Prinds Henrik med en Obſervationsar— 
mee af 40,000 Mand og ilede felv til fine Staters Forfvar 
til Oderen, hvor han forenede de wedelſte Tropper med fine 
egne for at angribe Fienden. Saaledes rykkede han med 
40,000 Mand den dobbelt faa ſterke Fiende imede, hvilfen 
havde befat Højene mellem Frankfurt og Kunnersdorf. Fien= 
bens forſkandſede Leir var beffyttet af et frygteligt Artillerie; 
den højre Fløi ftøttede fig paa Oderen, den venftre til Sumpe 
og Buſkadſer; et Angreb imod Fronten var næften umulig 
formedelf: dybe Grunde, alle Adgange til Leiren vare fpæts 
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rede ved lætte Forhugninger; en Stjerneſtandſe - forfvarede 
den høire Floi. Saaledes oppebiede Ruſſerne og Øfterrigerne 
den ſeiervante Konge, fom havde ben Plan af omgaae fine 

Fiender og paa Engang anfalde dem fra flere Sider. Ef— 
ter mange Vanſkeligheder, ſom det ugunſtige Terrain foraavs 
ſagede, ankom han til den venftre rusſiſte Fløi, erobrede 
Hoiene med fine Grenaderer trors Fiendens heftige Ild, jages 
de Ruſſerne fra alle deres Forſtandsninger, og drev dem, 
efterat han havde bemægtiget fig deres hele Artillerie, tib 
Cunnersborf, hvor de fatte fig faft paa Kirkegaarden. Imid— 
lertid var Klokken bleven 6 om Aftenen. Frederik troede 
fuldkommen at have ſeiret og for at forfølge fin Seier, 
rykkede han frem mod Ruſſernes højre Fløi. Det meget 
coupeerte Terrain vanſteliggjorbe Troppernes Consentrering 
og Laudons pludſelige Indrykken i Slagtordenen hindrede 
den gandſte. Frederiks Ven, den berømte Cavallerie Ge 
neral Seiblitz, kom under de ruſiſte Batterier og hang 
tappre Myttere maatte vige for Cartätſchilden. Oſter— 
rigerne, fom Havde kaſtet fig i et frort rusfifk Batterie paa 
Sødefirfegaarden ved Cunnersdorf, fordoblede Ilden, medens 
deres Gavallecie tillige brød frem fra alle Kanter og udbre— 
dede Uorden blandt de beftyrtfede Preuſſere. Ci mindre ude 
merkede Laudons Infanterie fig, da Preuſſerne vilde ſtorme 
det faa kaldede Spitzberg. — Hverken Frederiks Aand eller 
hans Preuſſers Mod. og Kraft kunde nu længere modſtaae 
Overmagten. Nye Cavallerieangreb af Seidlitz, Prind— 
ſen af Wuͤrtemberg, General Putkammer, Hulfen og Finck 
bleve tilbagedrevne, Putkammer blev dræbt, Huͤlſen og Finck 
faarede og hele Kongens Uniform gjennemborebes af flere 
Kugler og to Hefte bleve fEudte under ham"), For nu at 
fuldføre det Hele brod Laudon med friff Cavallerie frem mob 
de udmattede Preuſſer; i paniſt Skrak tog nu alf Flugten: 
Kongen var ecn af de fidfte og fun Ritmeſter von Priegwitzes 
Tapperhed og Mandsnærværelfe reddede ham af Koſakkernes 
Hænder. J Nattens Mørke undkom Reften af hans Armee. 
Gan havde miftet 8000 Døde, fit hele Artillerie og havde 

t) En eft," fom en Officeer Fort i Forveien havde 
gjort til Bytte, bar ham ptilfnar udaf Slagets 

Tummel, hvor hang Frihed og Liv mere end nogen— 
finde var i Fare. Heſten ſik fiden ſtedſe det meeſt 
udføgte Foder og en egen Opvarter, der fra Tid til 
anden maatte føre den frem for Kongen; ofte ſendte 
han Heſten fra fit eget Taffel ſfaarne Meloner, og, 
da den af Alder ei mere kunde ftaae, lod han indrette 

. en Maftine til den, hvori den Funde hæves op og 
iglen lægges ned. 7 

31 
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15000 Saarede: neppe 5000 Mand faae han efter dette 
ſtrokkelige Slag under fine Faner. Den heltemodige Dig: 
fer Kleiſt havde i dette Slag faaet et dødeligt Saar. De 
Allierede havde imidlertid kjobt Seiren dyrt, De talte 
24000 Mand Døde og Saarede. Den flagne Konge fov om 
Natten, træt af Kamp, Sorger og” hidtil ukjendt Fortviv— 
lelſe i en halv forſtyrret Bondehytte paa et Bundt Straae. 
Mederlaget var imidlertid en Følge af hans fædvanlige Stiv— 
findighed i at forfølge fine Planer; thi alerede efterat det 
førfte Angreb af Seidlitz var mislykket, raadede hane erfars 
nefte Generaler ham at lade Armeen hvile, oppebie Ruffers 
nes Tilbagetog, ſom man og ventede den følgende Dag. 
fan agtede ei deres Raad. Dog Fun eet SDiebliE varete 
den ftøre Mands Forlegenhed; fnart ftod han igjen med en 
flagfærdig, nyedannet Armee mod den triumpherende Fiende, 
der hoitideligholdt den vundne Seier ved Skuemynter, Pens 
geuddelinger og Forfremmelſer *) 

Cunningham (John), blev ført Aar 1729 i Dub⸗ 
lin. Hans Fader var Bødker, men anlagde fiden, da han 
havde vundet en Capital i Lotteriet, en lille Wiinhander, 
Den unge Cunningham blev fendt til Skolen i Drogheda, 
hvor han alerede lod fee Talenter til Digtekunſten; men 
hans Opholdsſted her varede et længe thi hans Fader fpils 
lede Banquerot og kaldte ham tilbage til Dublin. Da Yng⸗ 
lingen her manglede beſtemte Forretninger, vendte han fig 
til Theatret og forfærdigede 1747 i fit 17de Aar Skueſpil⸗ 
let Love in a mist, hvilfet flere Gange opførtes med Bis 
fald og, ſtaffede Forfatteren frie Entree. Det fidfte var af 
meget feadelige Følger for ham, da han fattede ligefaa megen 
Modbydelighed for Kjobmandsſtanden, fom det forøgede hans 
Begjerlighed felv at fremtræde ſom Stueſpiller. Vel mods 
fatte hans Forældre fig dette Forehavende af alle Kræfter, 
men forgjeves, Han engagerede fig med en omreifende Trop, 
og kom faaledes til England. Han høftede imidlertid et 
mange Laurbær paa Skuepladſen, thi hans Skabning paſſede 
hverten til comiſke eller tragiffe Roller og hang Stemme var 
ei vellydende; dog manglede han ei Evne til at fætte fig ind 
i Forfatterens Mening. Cunningham intfaae fnart at han 
havde handlet uoverlagt, men Stolthed holdt ham i Begyn— 
delfen fra af vende tilbage til fine Foreldres Huus, Da 

*) Keiſerinde Eliſabeth forærede hver rusſiſt Soldat 
6 Maaneders Sold; hvert oſterrigſt Regiment, ſom 
havde bvaanet Slaget 5000 Rubler og Laudon en 
gylden Sabel, rigt beſat med Diamanter. Alle Ge» 
neraler fik Ordener. 
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han efter nogen Tids Forløb virkelig havde fattet denne Be— 
flutning, miftede han fin Fader ved Døden, Vel tilbød hang 
Broder P. Gunningham, cen af Irlands dueligſte Billedhug— 
gere "ham fit fuus, men Ideen om Afhæengighed var Digtes 
ren utaalelig, Nu maatte han, tvungen af Nod, blive isven 
tand, fom han førft af Tilboielighed havde opofret fig fil, 
Han ſpillede fnart i denne, ſnart i hiin Stad af def nordlige 
England, indtil han endelig 1761 lod fig anfætte ved. et 
Theater i Edinburgh. Her begyndte han af udmäérke figs 
1762 bekjendtgjorde han et Digt Elegy on a pile of Buins, 
et Digt man læfer med Fornsielſe omendſtjsut den er en ty⸗ 
delig Efterlignelſe af Grays Elegy on a country. Church 
yard, Mæfte Aar ſtrev ban The Contemplatist, aNight- 
piece, hvori han vifte fig fom en god beſtrivende Digter. Here 
påa fulgte 1794 Fortune, an Apologue. Wed diſſe Stykker 
blev-han bekjendt og erholdt nu af en Londoner Boghandler 
det Hverv. af udføre nogle litferaire Projecter, ved hvilke han 
funde fortjene mere end paa Sfuepladfen, Cunningham reiſte 
til London, men indfaae fnart at Boghandlerens planer 
vare uudførlige, Da denne desuden var en langſom Betaler, 
ilede vor, Digter ſtrax tilbage til Edinburgh. Den daværende 
Directør af Skuepladſen behandlede ham med Udmærkelfe, og 
Cunningham ſtrev af Taknemlighed nogle Prologuer og 
Epiloguer, der deels bleve fremſagde af ham, deels af hans 
Veninde, den berømte Miſſ Billamy, hvis Sfjønbed han 
hefang i nogle Digte. Efter nogen Tid begav han fig til 
Newcaſtle, hvor han fom paa abffillige andre &maaftæder 
titaatte bebjelpe fig-Fummerlig; hans Talenter og hans rede— 
lige Characteer ſtaffede ham imidlertid giange Benner, der 
ærligt underſtottede ham. 1766 famlede han fine Digte og 
udgav dem under Titelen: Poems, ehiefly pastoral. Han 
døde af en Nervefygdom i Newcaſtle den 18de Sept. 1773 i 
fin Alders 44de Mar. Gunningham udmærker fig i fine Digte 
ifær ved Elegans, Ømhed og Jevnhed, men han mangler 

Styrke, Liv og Begeiſtring. Han beſidder en levende Ind⸗ 
bildningskraft og et folende Hjerte, men ei Bedemmelſeskraft 
nok og ingen renfet GS Mag. 

Cupido, fønes hos Romerne ofte den ſamme ſom 
Amor og hos Græferne den ſamme fom Cross, men er det 
egentlig ikke og forholder fig til denne, ſom Begjeringen til 
Kjerligheden. Men, da alle Kierlighedens Virkninger og 
Urter, den reneſte og beftandigfte, ſom den meeſt flygtige 
fandfelige, tilſtreves Eros og Amor, fan var Cupido ogfaa let 
forverlet med fam. 

Cuvracao, en lille Øe eller rettere Klippemaffe blandt 
> Xntillerne ei langt fra den ſpanſte Kyſt Venezuela. Den er 

die 
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nøget over 3 Quadratmile flor, Aar 1527 blev ben befat af 
Spanierne; men 1634 erobrebe Hollænderne den og beholdt 
den i den weſtphalſte Fred. Øen er tør og hav intet andet 
end Regnvand, frembringer derfor fun lidet Sukker, Bomuld 
og Livets Mødvendigheder, men den var yderſt vigtig for 
dens Snighandel Skyld, ſom herfra dreves med fpanffe Uns 
derſaatter. Diffe erholdt europeiſte Barer af Hollænderne for 
langt ringere Prifer end Spanierne kunde levere dem og gave 
derimod deres Landsproducter, Cacao, Indigo og andre Far» 
vevarer. J den fenere Tid udſtrakte denne Snighandel fig og 
over alle Englandernes og de Franſtkes Antiller, fordi de her 
fandt en ſikker Plads til deres Varers gjenſidige Affætning. 
paa Sydoſtſiden ligger ben ſikkre og begvemme Havn St. 
Barbara, hvis Indløb er vanffeligt. Wed ſamme findes 
Sens enefte Stad, Wilhelmsſtad. Den er ikke ſtor men godt 
bebygget og fuld af Magaſiner. Indbyggernes Antal er 
2000 vide, 5000 Negre og nogle indfødte Indianer, Men 
i Staden ere deguden en Mængde fremmede Kjøbmand. 
under Statholderen fraae deguden de nærliggende Smageser 
Aruba, Bonaire og Aves. J Begynbelfen af 1804 gjorde 
Englænderne et forgjeves Angreb paa Sen, men 1807 blev 
den erobret af bem, bog er den fiden tilbagegivet. 

Cuvie, var hos Romerne en vig Afdeling af Folket, 
fom Romulus indførte. Han indførte 30 flige og denne Inds 
retning vedvarede indtil Servius Tullius, Enhver Curie 
havde en egen Bygning til Forſamlingsſted, hvilken ogſaa 
blev faldet Curie. Deraf Curie det famme ſom Raadhuus. 
Curialſtil er det ſamme ſom Cancelieſtil. 

Curiſt Sav (curiſches Haff), en Havbugt i Oſt—⸗ 
preufjen, der begynder ved Konigsberg og adſtiller den 
fmalle 15 Mile lange ſandige Halvøe, den curiffe Nehrung 
fra Øfterføen, med hvilken den er forbunden tet ved Memel, ved 
Hjelp afen lille Canal. Def er i Fladeindhold 275 Om Mile, 
I5 Mile langt og 45 Miil bredt, 

Curius Dentatus (Marcus Annius), en fora 
nem Romer, var tre Gange Gonful og ned to Gange Tri: 
umphens re. Han overvandt Samniter, Gabiner,.£ua 
caner og flog 275 f. Ghr. Pyrrhus ved Benevent, Hans 
Borgerdyber bare endnu ftørre end hang miltaire Zalenter. 
Da Samniternes Udfendte indfandt fig hos ham for at flutte 
Fred, fandt de ham paa fit Landgods, hvorhen han havde 
begivet fig efter fine Seire og hvor han fad og kogte Roer i 
et 2eerfar, De bøde ham Guldkar for at han fulde fale til 
deres Fordeel. Den ædle Romer afflog deres Forlangende: 
”Seg foretrakker, fagde han, mine Leerkar for eders Guld⸗ 
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kar; Jeg enſter ikke at være riig, og er i min Fattigdom 
tilfreds med at kunne bybe over dem, fom ere rige.” 

Curland, et Hertugdomme, fom ved Duͤra adſtilles 
fra Lifland og indbefatter det egentlige Curland og Semgal— 
len. Lutheraner og Catholiker have her lige Rettigheder ; 
de Reformeerte have vel Kirker, men kunne ei erholde nogle 
offentlige Embeder. Landet tilhørte fordum den tydfée Or⸗ 
den: den ſidſte Gærmefter, Gothard Kettler tog det 1561 
ſom et verdſligt Lehn af Polen, fra hvilfen Tid det gi t 
Arv til hang Efterkommere indtil fenere Tider. Fra dette 
Aarhundreds Begyndelſe hav Curland været afhængig af 
Rusland, fom længe har havt ſtor Indflydelſe paa de curlandſte 
Regenters Valg. Peter, Hertug af Curland, ber regjerede fra 
1769, havde vel ikke havt en gandſte rolig Regjering, men 
bog uden Udbrud af fuldkomment Oprør. Adelen og Borger⸗ 

ſtanden vare beftandig i Strid, hvorved fnart bet ene, ſnart 
det andet Partie tog fin Tilflugt til Petersburg eler Warſchau. 
Efter den fidfte Nevolutions Udbrud vare Polakkerne trængte 
frem <il Curland og lavede fig til der at intføre famme Fors 
fatning fom i Polen. Dette varede imidlertid ei længe, og 
Ubelen, fom frygtede Borgerſtanden, med hvilken den ſtedſe 
laae i Strid, føgte ved en Deputation Beſtyttelſe hos Kei» 
ferinden af Rusland. Da der intet Polen længer var, blev 
det let afgjort paa den curlandſte Landdag, hvori Fun Adelen 
deeltager, ved en Delegation af underkaſte det hele Land umid⸗ 
delbar og ubetinget det rusſiſte Scepter. Denne Delegation 
blev bet overdraget at tilfjendegive Hertugen, der opholdt 
fig i Petersburg denne Beſlutning og opfordre ham til denne 
Underkaſtelſe. Hertugen, fom havde 5 Prindfeffer, men ingen 
Prinds, havde med Henſyn til deres Forførgelfe kjobt det 
ſchleſiſte Fyrſtendomme Sagan. Gatharina 2den forvands 
lede Landet til et rusſiſt Statholberſtab under Navn af Gou⸗ 
vernementet Curland; men under Paul iſte fik Hertugdbom— 
met igjen en Forfatning med Staender. For nærværende 
Tid er Curland og Semgallen et rusſiſt Statholderſtab un— 
der Navn af Gouvernementet Mietau. — Curland er frugt 
bart paa Korn, Hør, Hamp, £Linfrøe 2.5 det adſtilles fra 
Lifland ved Duna, paa hvilfen drives nogen Handel. Dog 
er denne fun af nogen Betydenheb i Gavnene ved Liebau og 
Windau. 

Curtius (Marcus), en ædel romerff Yngling, ſom 
gjorde fig udødelig ved den heltemæsfige Maade, hvorpaa 
han frivillig opofrede fig for Fedrenelandets Bel. Paa Tors 
vet i Rom havde Aar 392 aabnet fig et frygteligt Svælg, 
hvoraf opſtege ſtadelige Dampe, Oraklet, fom blev ſpurgt 
til Raads herom, havde fvaret at Gvælget vilde lukkes, faa 
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ſnart man deri kaſtede hvad der indeholdt det romere Folks 
Styrke og Magt. Curtius fpurate om Rom havde noget 
Tojteligere end Vaaben og Tappeched? og, da der fvaredes 
Nei, anlagde han fin Ruſtning, beſteeg en koſtbar prydet 
eft, helligede fig for Folkets Dine høftivelig til Døden, og 
ſtyctede fig i Svælget fom ſtrax lukkedes. 

Curtius Rufus (O,vintus), Forfatteren af en 
Hiſtorie om Xlerander den flove i 10 Bøger, af hvilke bog 
de to forſte ere tabte, var en Søn af en Fægter, men anbefa⸗—⸗ 
lene fig Tiberius faaletes ved fine Kuntigaber, at han under 
ham erholdt Præeturet og under Claudius Confulatet ſamt 
en Triumph og endelig Proconſulatet 1 Afrika. Her døde 
han 69 ef. Chr. i en føl Ylder. Bi havde havt utføligere 
Efterretninger om ham, hvis vi havde beholde de førfte Bø> 
ger af hang Siſtorie. Som Hiftorifer fortjener han ingen 
ſtor Roes. Hans Stiil er funftlet, Fortællingen vel beha— 
gelig og umderholtende, men mere eventyrlig end tilforladelig. 
Thriſto Bruno, en bayerſt Munk, har ſuppleret de forſte 
Bøger, men bort og størt, Freinsheim meget vidtløftigt, og 
Cellerius har holdt Middelveien mellem begge. 

Enuftine (A. P. Greve af), følt i Metz Sen 4de Febr, 
1740. Udnævnt til Lieutenant i en Alder af 7 Mar ved Re— 
gimeniet St. Chamans, fulgte han Marſchallen af Sachſen i 
de nederlandſte Feldtog. fan var ſiden med i Syvaarskri— 
gen, hvor han var Gapitain veh Rgimentet Stromberg, 
Ved Hertugen af Choiſeuls Yndeſt erholdt han et Dragon» 
regiment, fom fif hang Ravn og fom han commanderede til 
1780. Wed denne Tid havde Hoffet beftemt Regimentet 
Gaiutonge til Amerika; Cuſtine kom overeens med Chefen 
for ſamme, førte Amerikanerne dette Corps til Hjelp og blev 
ved fin Tilbagekomſt udnævnt til Maréchal de Camp, Com 
Deputeret for Adelen i Metz erklarede han fig 1789 for Fol- 
kepartiet. Siden blev han anfat ved Armeen og i Mai 
Maaned 1792 bemægtigede han fig Paſſerne ved Bruntrut. 
J Funi erholdt han Anforſel over Armeen vrd Mederrhin og 
aabnede Felttoget med at tage Speier i Beſiddelſe den 29de 
Septbr derfra gik han til Worms, bemægtigede fig ben gide 
Det. Feſtningen Mainz og den 23de Frankfurt cm Main, 
hvor han udſtrev fvære Contributioner. Inden Fort Tid faae 
han fig dog nødt til aft rømme Franffurt og koſte fig ind i 
Mainz, fom han Fod befæfte. Ved Feldttogets Aabning 1793 
forlod han Mainz, ſom de Allierede terpaa beleirede, blev 
fordreven fra Worms og nødtes til at vende fig mod Cifas, 
Nu fremførtes fra alle Sider Klager imod ham, og han fore 
Langte i April fin Afſkeed, men Gonventet bad ham i Fæbdres 
nelandets Navn ei at forlade fin Comando. Ved denne Tid 
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fattede Jacobinerne Mistanke til Cuſtine. Herover beflas 
gede han fig bittert og blev i Slutningen af Mai bebræftet i 

Comandoen over Nordarmeen af Conventet, Han begav fig 
derhen, men fik neppe Zid- at beføge Poſterne. Marat og 
Varennes vedbleve af denuncere ham og bragte det bertil, 
at en Befaling af Valferdscommiſionen fordrede ham til 
Paris i Juli. Han blev fat faft i Abbediet og derfra til 
Palais Luremdurg og forlangte Underføgelfe af fit Forhold. 
Revolutionsretten begyndte den 15de Auguſt at indlede hans 
Proces, Cuſtine forſparede fig med megen Aandsnervérelſe, 
men hans Dod var beſluttet, og han blev fordomt den 27de 
Auguſt. »Jeg har endnu min gode Samvittighed,“ udbrød 
han, da han hørte Dommen, ”Seg døer rolig og uffyldig.” 
mat, ger han før fin Død Bevifer paa ſtor Svaghed og Mods 
os hed. 

Cuͤ ſſtrin, en Feſtning og Hovedſtaden i Neu-Mark—⸗ 
Brandenburg paa en. Slette ved Wartes Indlob i Oder. 
Huſenes Antal er omtrent 700 og Indbyggernes 5000 foru— 
den de Militaire, Den er paa den ene Side omgiven af 
Warte og Øder og paa de andre Gider af dybe Moradſer. 
Fra den lange Forſtad gaaet den ftore Dæmning med 36 
Broer, paa hvilke man i F Miils Lengde maa paſſere Mos 
radfecne, Aar 1758 blev Staden bombarderet af Ruſſerne; 
men Frederik fom den til Hjelp og ſog Ruſſerue ved Jorns 
dorf. I Aaret 1806 blev denne ved Statur og Kunſt ſtærke 
Feſtning ſtrax efter Slaget ved Jena ſtammeligen overgivet 
til de franſte Tropper af den preusſiſte Commandant, Oberſt 
von Ingersleben, uagtet Staden var forfynet med Alf og han 
fort før havde lovet Kongen at holde fig til det Yderfte. De 
Franſke vedbleve at holde Fæftningen befat efter Freden og 
overgave den førft i Begyndelſen af 1814 igjen til Preufferne 
ved Gapitulation, + : 

Cuxhaven, en Bye med et Diſtrikt og en lille Havn 
i Ritze buͤttel ved Nordføen, De flefte Indbyggere ere Lodſe 
eller Fiſtere. Stedet tilhører Hamburg og Amtmanden er 
altid en Hamburger-Raadsherre. Medens Poftforbindelfen 
var afbrudt mellem England og Faftlandet over Helvoetfluys 
i Gotland og Galais i Frankerig gif de engelffe Paketbaade 
fra Harwich hertil og tilbage, hvorved Stedet blev meget 
levende. 

Cyane, Kornblomſten. Cyanit en Talkſteensart i det 
Salzburgſke, i Schweitz 20. 

Cybele, en af de Gamles Gudinder, om hvem Begrebet 
gaaer fil de ældfte Tider, men leed fiden mange Fovandrin⸗ 
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ger. Oprindeligen var hun en phrygiſt Guddom og ligeſom 
Iſis Maanens Symbol og tillige Symbol paa Jordens Frugt— 
barhed, hvorfor hun og betragtedes ſom eens med Rhea, hvis 
Dyrkelſe var opkommet i Ereta og ihvem man tilbad den 
perfonificerede Natur,  Græterne erholdt Ideen om Eybele 
ei i fin oprindelige Reenhed, men indkladet i Hiftorien, 
ſom Diodor fortæller ſaaledes. Eybele var en Datter af 
den phrygiſte Konge Meon og hans Gemalinde Dyndyma, 
Af Ærgrelſe over at han ingen Søn fit udſatte Faderen hende 
paa Øjerget Cybelus, hvov hun blev bier af Lever og Par—⸗ 
dere og fiden funden og opdragen af Hyrdegvinder.= Hun 
var Opfinderffe af Phher og Trommer, hvormed hun curerede 
Dyrs faavelfom Børns Sygtomme, indgit fortroligt Venſtab 
med Marfyas, og fattede en heftig Kjerlighed til Attys, en 
Ligeledes af fin Fader udſat Kongeløn, hvis Død fatte 
hente næften i Fortvivlelfe, For at gjenfinde ham gjennem» 
løb bun med flagrende Haar'og under Wiberg og Trommers 
Lyd auffillige Lante og kom lige til Hyperboræerne i det 
fjernefte Norden. Marſyés lebfagede hende; men efter den 
for ham faa ulykkelige Veddeſtrid fulgte Apollo hende, J 
hendes Fraværelfe opfom i Phrygien en Hungersnod, ſom 
førft ophørte da man paa Oraklets Befaling vifte Cybele 
gubdommelig Eve og begravede Attys's Billede, da man ei 
kunde finde hans ubegravede Liig. Fil Erindring om Altys 
vare Eybeles Ppræfter Gildinger; men hendes Gusstjeneſte 
beftod i en ftøiende Larm med Inſtrumenter og Omvanken i 
Marker og Skove. Da hendes DyrÉelfe paa Greta blandede 
ſig med den der tilbedede Gudinde Rheas, forenedes hun og 
med den gamle latinffe Gudinde Ops. Hendes oprindelige 
Statue var blot en mork, fiirfantet Steen, Siden blev bun 
afbildet fom Matrone med en Muurkrone paa Hovedet, 
hvorved hentydedes til den ved Agerdyrkningen blandt Mens 
neffene opkomne Gultur og til Stæders Bygning. Et fæde 
vanligt Attribut er og Sløret om hentes Loved, der hentyder 
paa det Skjuſfte og Ubegribelige i Naturen, I den høire 
Heand holder hun ofte en Stav fom Symbol paa fit Herres 
dømme, og i den venftre en phrygiſt Paandpauke, fom peger 
paa hendes Zilbedelfesmaade og paa Menneſtenes Cultur 
ved Muſiken. Undertiden flage Kornax ved Giben af hende; 
man finder og Solen ved hendes høire Side og den kronede 
Maane ved hendes venſtre. Ofte foreftilleg hun og paa en 
af Løver trukken Vogn; eller fidder paa en Løve og har ſom 
den mægtige Natur, Lynilden i fin højre Haand, eller en 
Løve ligger ved hendes Side; lutter Symboler pan hendes 
Herredomme og de rage Mennejferg Gultur ved hende, 

Cocliffe Digtere kaldes i den ælbre græffe Poe⸗ 
ſtes Hiftorie de Digtere, ſom beſang Gudernes Elægter og 
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Bedrifter og de indenlandſke Heroer i epiſte Nationaldigte i 
en vis Gammenhæng og efter Tidsfolgen i Sagnet, faa at 
de ſupplerede hverandre og dannede ligefom en fluttet Kreds, 
der dog nok er trulfet temmelig vilfaarligt, Vi maae ſtjelne 
en dobbelt Cydus. Den førfte univerfelle Cyclus, ſom og 
fortrinsviis kaldes den epifÉe eller mythiſte Cyclus, omfat=- 
tede den hele mythiſte og heroiſte Tid fra Himmelens og 
Jordens Omarmelfe, fra Guderneg og Verdens Oprindelſe 
indtil den trojanſte Krig, der for fig felv danner ben troiffe 
Cycius.: Til den førfte Cyclus høre altfaa Theogonier, Cos— 
mogonier, Zitanomadier, Gigantomachier, &rgonautica og 
Amazoniaca, Thebeider, Perſeider, Herakleer, Theſeider og 
andre Stamheltedigte, ſom af de ſenere Gramatiker ere ords 
nede efter Tidsfolgen. Til diffe aythiſt : univerfele Cycler 
Tommer den troiffe Cyclus, ſom indeholder den gra Ze he— 
roiſte Verdens vigtigfte Begivenheder før, under og efter den 
trojanſke Krig indtil Ulyffes Mord ved Telegonus. Sagnene 
om den trojanſte Krig, et fælleds Foretagende af faa flor åg 
almindelig Indflydelfe og de græffe Heltes ſynderlige Tils 
bagereiſe beſtjeftigede ſom vi kunne fee af flere Steder i 
QDvyffren alerede flere Sangere for Homer, Senere Digtere 
efter Homer optoge nu ſtorre og mindre Stykker af det pele 
til en epiſt Kreds af Digte, hvilfe alle med Undtagelfe af de 
homerifse ere tabte, og vi Fjende dem kun tildeels af de Cr» 
cerpter, ſom Patriarchen Photius har gjort af Philoſphen 
Proclus's Chreſtomatie. En fuldſtendigere Efterretning 
herom fkylder man Tychſen og Siebenkees, ſom have meddeelt 
Proclus's egne Angivelſer af en Madrider og en venetianſt 
Haantførift. af Iliaden. Den troiffe Cyclus beftaaer efter 
Ordenen af følgende Digte: 1) Staſinus's cypriſte Sange 
fra peleus og Thetis's Bryllup til Jliadens Begyndelfe i 11 
Bøger, 2) XSthiopis af Aretinus fra Milet i 5 Bøger, 
Denne gif ud fra Hectors Død og indbefattede ei alene Mem— 
nons Død, men og de trojanffe Begivenheder til Achilles's 

” Død. 3) Den lille Jliade af Leſches fra Mitylene i 4 Bøger, 
ſom gaae fra Achilles's Død og Striden om hang Vaaben 
indtil Trojas Erobring. 4) Trejas Erobring af Aretinus i 
to Bøger indeholdt baade de berømte Grækers og Trojaners 
Skjebne indtil Græfernes Bortſeilen. — Dette Vært faas 
velſom det forrige Fan Virgil have benyttet i den 2den Bog 
af Wneiden. 5) Gangene om de endta levende græffe Heltes 
Zilbagereife i 5 Bøger af Augias fra Trozene. Det ſamme 
MWmne var og blevet behandlet af flere Digtere, hvilket over⸗ 
hovedet er Tilfeldet med de flefte af diffe Digte. Blandt 
Digtene om Heltenes Tilbagetog ftaaer 6) Odyſſeen fom den 
beromteſte; 7) Telegonien af Eugammon fra Cyrene i to 
Bøger, hvilken flutter den hele Cyclus. Ulysſes kommer 
efter af have myrdet Frierne til Thesprotierne og ægter Cal⸗ 
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lidike, efter hvis Død han igjen vender tilbage til Ithaka, 
hvor han ukſjendt bliver dræbt af fin Søn Telegonus, fom 
han havde aviet med Circe. Def Synderligſte er, at Tele— 
gonus til Slutning ægter Penelope og Telemachus Circe. 
Dette er ben af Proclus betegnede Kreds af de poetiſt ber 
handlede Sagn om den trojanſtke Krig og dens Følger, hvilke 
ſiden hyppigen ere benyttede af Tragikerne. Diſſe Digte 
ere nu vel undtagen, de homeriſke, tabte, men ſtulle vi troe 
de gamle Kunſtdommere, er deres Tab Fun litet at beklage. 
Horats dadler deres hiſtoriſke og poetiſte Vidtloftighed. Fra 
begge diſſe Eycler er iøvrigt ven epiſke Cyclus eller Canon 
forſtjellig, hoilken be aleranbrinfge Gramatiker Ariſtarchus 
og Ariſtophanes fra Byzanz have fat iblandt de fornemſte 
Epiker, til hvilfe de fun regnede Homer og Heſiod, Pifander, 
Pananſis og Antimachus. 

Cycloper forefomme i Grekenlands Mythologie af 
få Slags: nogle ſom Neptuns Gønner, de andre ſom 
Sønner af Uranus og Gea (Himmelen og Jorden). Diſſe 
fidfte, fre i Tallet, Arges, Brontes og Steropes (Lyn 
og Torden) ſterke Kjemper,  fmebete i Vulkans Varkſted 
Jupiters Tordenkiler. Aldeles forſtjellige, fra diſſe vare 
Neptuns Sønner, hvoraf Nogle antoge 7, Andre henved 
100. Blandt dem udmærfer fig ifær Polyphem. Med 
diſſe ftaaer Cyclopernes Land og Folk i Forbindelfe, ber 
i Odyffeen ffildres ſom nomadiſte Vilde uden Agerdyrkning 
elier borgerlig Forfatning, boende i Bjergenes hvælvede 
Grotter og drivende Qpegavl. Efter Homer beboede de det 
veftlige Sicilien nær ved de natlige Cimmerier. Da Geogra—⸗ 
phiens Udridelſe fortrængte den cimmeriſte Nat, bleve de 
henfatte i de metalrige Riphæer. Eensiede, fnart kaldte Cy— 
cloper, ſnart Atimaſper, gravede Ertſer paa Riphæerne og 
ſmeddede der foruroligede af de Guldet bevogtende Griffe. 
fer opkom Forverlingen med de andre Cycloper. Endeel af 
diſſe Cycloper ſmeddede Jupiters Tordenkile, andre gif paa 
Eventyr fil Grækenland, hvor de efterlode Mindesmærker af 
cyclopifÉ Kunſt. Ved endnu mere udvidet geographiſt Kund— 
fab veeg Riphæernes fabelagtige Bjerg entnu længere. ind t 
Nordens uopdagede Rat og der fom Forvirring i Cycloper: 
nes Siftorie. Nogle flyttede ogfaa dem imod Norden, men 
de flefte blandede Fablerne og lode Cycloperne ſom Vulcans 
Smeddeſvende, igjen arbeide i Sicifien, men under Ætna 
eller paa be lipariſke Ildklipper. De ildfprudende Bjerge 
vare deres Smeddeeſſer, og Larmen i dem Slagene af deres 
Hammer. Hvorledes de ere blevne tilt Eensiede, da deres 
Navn fun betegner runbøiede, er übekjendt; mere viſt er det, 
at —— foreſtilles paa adſtillige greſte Kunſtveerker med 
fo Dine, 
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Cyclus, bogftavelig overfat en Krede, deraf og enhver 
paa lige Maade tilbagevendende Rakke af de ſamme Begis 
venheder. paa faadanne Réiker eller Cyclér berder den hele 
Chronologie og fornemmelig Calenderen. Vort almindelige 
Solaar, der beſtemmes ved Solens Tilbagekomſt til det 
famme Punkt i Ecliptica, indeholder fom befjendt 52 Uger 
og I Dag, Skudaaret cen Dag til, Saaledes fan i for— 
ſtjellige Aar den ſamme Dag i Aaret ei falde paa ten ſamme 
Dag i Ugen, men naar f. Er. Aaret 1814 begyndte med en 
Loverdag, begyndte 1815 med en Søndag, 1816 med en Man: 
dag, 1817, ei med en Tirsdag, fordi det foregagende var et 
Skudaar, men med en Onsdag, egnede man blot efter 
almindelige Aar, vilde efter 7 Mars Forløb, Karet igjen be— 
gynde med den ſamme Ugedag, fom det 7te Aar i Forveien, 
eller ſom man ,og fan udtrykke fig, Sondagsbogſtavet vilde 
efter 7 Aars Forløb, blive det ſamme. Men fordi der hvert 
4de Aar indtræffer et Skudaar, faa Fan hiint førft efter 
4 kd 7 — 28 Aar finde Sted. En ſaadan Periode af 28 
Uar kaldes Golcircel og tjener til at finde hvilfen Dag i Ugen 
Aarets førfte Dag indtræffer. Hertil behøver man blot at 
vide med hvilfen Ugedag et beſtemt Aar har begyndt og der; 
næft forfærdige en. lille Tabel for de 27 følgende Aar. Nu 
pleier man at fætte Begyndelſen af Solcirkelen til det 9de 
Aar før Chriſti Fodſel, fom var et Skudaar og begyndte med 
en Mandag. Forlanger man altfaa at vide, hvad for en 
Ugedag Nytaarsdag i et viſt Aar af vor Tidsregning ind— 
træffer, faa maa man addere 9 til Aarstallet, og da viſer 
den Reſt, ſom udkommer, naar Summen deles met 28, hvil: 
ket Mar af Solperioden det givne er, hvorpaa den ovenan— 

førte Tabel vifer Dagen, hvormed Aaret begyndte, Men 
denne Regning gjelder almindelig fun for den julianſke Cas 
lender; i den gregorianſke derimod afbrydes den derved at i 
400 Aar det fidfte Aar i et Aarhundrede tre Gange ei er 
noget Skudaar, men et almindeligt Aar. Hiin Regning vil 
derfor ei angive Ugedagen for Aarets førfte Dag, men fra 
15382 (Ziden til den gregorianſte Calenders Indførelfe) til 
1700 for den IIte, fra 1700 til 1800 for den I2te, i det 19de 
Aarhundred for den 13de Dag 2c.,- hvorpaa man maa regne 
tilbage» til Nytaarsdag. Langt beqvemmere er det derfor at 
forfærdige en Zabel for et Aarhundreds Begyndelfe f. Cr. 
for 1801, fom begyndte med en Torsdag og dividere Antal: 
let af de fra dette til det givne forlebne War med 28 og i 
den tilbage blevne Reſt opføge Ugedagen for den førfte Dag i 
Aaret paa Tabellen. Jovrigt er til Feſternes Beſtemmelſe 
endnu en anden Cyclus nødvendig, ved hvis Hjelp Paaſte— 
feſten, effer hvilken alle andre bevægelige Fefte rette fig maae 
beſtemmes. Gom befjendt afhænger Paaſte af den forfte 
Nyemaane, der indtræffer efter den 7de Marts. Maane— 
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cyklen er en Tid af 19 Aar, efter hvis Forløb Nyemaanen 
igjen i ſamme Orden indtræffer paa ſamme Maanedsdag. 
Den 2den Jan. 1812 f. Ex. var Ryemaane; den. vil altfaa 
og i Aaret 1832 indtræffe den 2bemn San. Da Ziten fra en 
Myemaane fil en anden eller Maanemaageden er omtrent 29£ 
Dag lang, ſaa fan man let udkaſte fig en Tabel over Nye⸗ 
maaner ten Periode af 19 Aar; man maae kun derved iagte 
tage at denne Mtaangeykel altid begynder med et Aar, hvis 
forſte Nyemaane indtræffer den førfte Januar, og at dette var 
Ziifældet eet Aar før Chrifti Fodſel. Dividerer man nu det 
med x formerede Marstal med 12 faa vil Ovberſtudet vife 
hvilket Aar i Maaneperioden det givne ev. Dette Tal kaldes 
det gyldne Tal, fordi de gamle Græfev holdt hiin af Methon 
fundne Periode for faa vigtig at de opflog foranførte Tal 
med gylbne Bogſtaver paa offentlige Pladfe. Foruden diſſe 
fo Cykler, der ere uundværlige til Calenderens Beregning ; 
gives ter og nogle andre mere bekjendte under Navnet Pe— 
rioder. 

Cycloide, er den krumme Linie, ſom fremkommer ved 
en Cirkels Bevægelfe over en lige Linie, Saaledes beſtriver 
ethvert Punkt i Omfanget af et fortløbende Hjul en ſaadan 
Cycloide. Denne Linie er meget mærkværdig i den højere 
Mathematik. 

Cylinder eller Valts, kaldes det Legeme, ber i Geo⸗ 
metricn frembringes ved et Rectangels eler Parallelograms 
Bevegelſe om een af fine Gidelinier, ſom ſammes Axel. 
Dens eubifte Indhold er ligt Produktet af Hoiden i Grund⸗ 
linien, Gom bekjendt udfandt Archimedes, at det cubiſte 
Indhold af en i en ligefidet Cylinder beſtreven Kugle, bet er 
en Kugle hvis Gjennemfnit er ligt Cylinderens Grundflades 
Gjennemſnit, udgjor to tredie Dele af Cylinderens Indhold. 
Denne Opfindelſe var faa vigtig for den Tid at Archimedes 
vilde have den foreviget ved fin Gravfteen. 

Cymbel, Cymbal, hos be gamle et Inftrument 
af Erts, ligt to hule Bakkener, hvilfe, flagne mod hinanden 
med be flåde Sænber gave en klar Tone fra fg. De Mes⸗ 
ſingbekkener, man nu omftunder bruger ved Janitſcharmu—⸗ 
filen fynes at have bereg Oprindelfe derfra. Opfindelſen vil 
man tilffrive Cybele, ved hvis Dyrkelſe det brugtes, Å 

Cyniker, en philoſophiſk Sekt, ſom Antiſthenes ftifs 
fede i Cynoſarge i Athenen. Denne Philoſophies Charace 
teer blev den ſokratiſte meeft troe, fornemmelig beri, at den 
gjorde Moralen til fin fornemſte eller rettere enefte Gjenſtand 
og foragtede al Speculation faavelfom de ſtjonne Kunfters 
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Men hvad der hos Sokrates var Maadehold og Noiſomhed, 
udartede faaledes hos Cynikerne, at det blev Smudſighed og 
Tilfibefættelfe af al udvortes Anſtand. Man vilde leve over⸗ 
eensſtemmende med Maturen og nedverdigede fig derved 
næften til Oyret. Det var altſag intet Under, at Eynikerne 
fnart bleve Gjenftand for almindelig Foragt. De berømtefte 
Cynifer vare foruden Stifteren, Diogenes fra Sinope, Monis 
mus, Crates og Menippus, ſom ogſaa var den ſidſte; thi 
efter ham dannedes af ben cyniſte Philoſophie den mere verdige 
ſtoiſte. Ordet Gynigmus bruges endnu, naar man vil 
tilfjen give. fuldkommen Foragt for og Tilſideſattelſe af alf 
Ubvortes. 

Cynthius, et af Apollos Tilnavne af Bjerget Cyn: 
thus paa Øen Delos, ved hvis Fod man havde bygget ham 
et Tempel; ogſaa hans Søfter Diana havde Tilnavnet Cyn⸗ 
thia, fordi hun ſtal være født her. 

Cypern, en Øe i det middellandffe Hav mellem Lille— 
afien og Syrien, i Oldtiden meget berømt for fin ualmindes 
lige Frugtbarhed og fit milde Clima. Viin, Olie, Honning, 
Uld 2c , vare” dengang Øens fortrinligfte Produkter og ere 
det endnu. Der fandies adffilige mærkværdige Steder og 
Bjerge f. Er. Paphos, Amathuſa, Salamis. Venus blev 
her fortrinlig dyrket, thi, de hun fremſteeg af Havets Stum 
betraadde hun førft Cyperns yndige Bredder. Dens aldſte His 
ſtorie taber fig i Fortidens Morke. Da Amaſis (550 f. Chr.) 
underfaftete ben Ægyptens Herrebømme, havde jonifte og 
phoeniciſte Coloniſter ſtiftet adſtillige Smaariger her. Cy— 
pern ſtod under WEgypten indtil Romerne 58 Aar før Chr. 
bragte den under ſig. Efter det romerſke Riges Deling 
kom den under det øftlige Rige og blev beftyret af egne 
Statholdere ofte af keiſerligt Blod. Af diffe gjorte Com» 
menus den 1fte fig uafhængig. Hans Slægt blev paa Thro— 
nen indtil Richard 1fte af England forlenede Familien Lufigs 
nan med den (1191). Efterat ſammes mandlige Stamme 
var uddød, fom Jacob, en naturlig Deſcendent af den, paa 
Thronen. Han havde en Venetianerinde, Catharina Cor— 
nare, fil Gemalinde, og, da han døde uden Børn, benyts 
tede Venetianerne denne Omftændighed til at bringe Cypern 
under fig (1473). De forbleve i uforſtyrret Beſiddeife af 
den indtil 1573, da Selim 2den erobrede Øen og forenede 
den med det tyrkiſte Rige, uagtet den taprefte Modſtand af 
Marco Antonio Bragadino, fom 11 Maaneder forfvarede 
Famaguſta. Paa 393 OD Mile har Øen 84,000 Indbyggere, 
hvoraf 37,000 ere Chriſtne, de øvrige Tyrker. Hovedſtaden 
er Micolia, Sadet for den tyrkiſte Statholder, en grøft 
Erkebiſtop og en armeniſt Biſtop. 
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Cvyorian (den hellige), født i Carthago ved Aar 200 
eft. Che., nedſtammede fra en rig og fornem Familie. Af 
Naturen utruftet mod ſtore Talenter, underviſte han i Vel— 
talenheden i fin Fedreneſtad og fantt almindeligt Bifald, 
Gan var dengang Hedning, men i Aaret 246 bliv fam om⸗ 
vendt til Chriſtendommen af Presbyteren Cæciliug,  ”Det 
ſynes mig vanfÉeligt, fagde han felv, at udholde en Gjens 
fødelfe til et nyt Liv, og med det ſamme Legeme blive et 
andet Menneſke. Hvorledes ffal man lære Maatehold, naar 
man er vant til et rigt og delicat Bord? Men da Livets 
Wand havde afvaffet mit forgangne Levnets Pletter, fandt 
jeg det ler, ſom havde forefommet mig umuligt.” Døv 
imed Hedningernes Spot og Daddel, ſom bebreidede ham 
at ban havte ladet ſig foriede af ugrundede Opeigtelfer, 
folgte Cyprian fine Eiendomme, uddeelte Pengene blant de 
Fattige, levede høift mca>eligt og afholdende og ombyttede 
de profane Skribentere med den hellige Skrift. Hans For— 
tjeneſte beviriede, at han blev valgt til Presbyter og fort 
derpaa (248) imod fin Billie til Biffop i Carthago. Hans 
Arbeider for Kirken vare umaadelige. Han var de Fattiges 
Fader, Geiſtlighedens Lys, Folkets Troſter. Under Keiſer 
Decius opkom en heftig Religionsforfølgelfe, hvorved Cy: 
prian blev nøtt fil at forlade fin Sjord; men ved fine Greve 
var han ſtedſe hos dem Da Uyeiret var adfvredet, udmærs 
Fede han fig ved den Faſthed, hvormed han modſatte fig be 
Chriſtne, fom havde tilſneget fig Martyrernes Forbonner for 
igjen at forſones med den Kirke, ſom de under Forfolgelſen 
havde forlabt. For at beſtemme ben Fod, de ſtulde ujøre, 
ſammenkaldte han 251 en Kirkeforſamling i Carthago Ved 
denne fordemte han Præften Feliciſſimus og Kjetteren Pri— 
vatus. Den fidfte vendte "fig til Pave Gornelius for at 
bede denne om fin Straf og anklage ten hellige Cypriaw, 
der dog et anfaae det for nødvendigt at forfvare fig. Pa— 
ven, fom tilkjendegav ham fin Forundring herover, ſvarede 
han. ligefaa beſktedent ſom beſtemt: “Det er Skik iblandt 
Biſkoperne, at en Forbrydelſe ſtraffes der, hvor den er be— 
gaaet,” Herved erklſerede han, åt han et erkjendte Appella— 
tionen til Rom, Samme Faſthed vifte han i den Strid, 
fom opfom imellem ham og Pave Stephanus om den af 
Kjettere fuldførte Daab. Flere i Carthago ſammenkaldte 
Goncilier beſtemte efter hans Mening, aft man ſtulde døbe 
bem nok engang. Da Forfolgelſen paa ny var udbrudt 257, 
blev han forviift til Curuba, 12 Mile-fra Carthago. Elleve 
maaneder efter tillod man ham at boet Haverne ved Cars 
thago, men fort derpaa bemægtigede man fig hsm og førte 
ham til Martyrdøten. Han blev halshugget den 4de Sept. 
258. fané Legeme, ſom gjemtes i Carthago, bled af de 
Geſandtere, ſom Carl den ftore havde fendt til Perſien, bragt 
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til Frankerig 8q2 og førft bifat i Arles, ſiden i Lyon bag 
Hovedalteret i St. Johanneskirken, men endelig bragt. til 
Compiegne til det Klofter, Carl ben ſtaldede ber havde fadet 
bygge. Lactante betrogter ham ſom den førfte virkelig vels 
talende chriſtelige Skribent. Den hellige Hieronymus til 
deler ham lignende Moes. Hans. manbdige, naturlige og fot 
kunſtig Declamation frie Veltalenhed gjorde de dybeſte Ind» 
tryk, Desuagtet har hans Stiib noget af Tertullians Haard— 
hed, hvem ban felv kaldte fin Lærer. Foruden 81 Breve be— 
fidde vi flere Værker af ham, blandt hvilke en Forklaring 
over Fader vor udmærker fig. Den fuldſtendigſte Udgave af 
hans ſamtlige Verker er fra 1726 i Folio, 

Cypviagni (R.), en italienſk Maler, nød en ſtor 
Ugtelfe i England, hvor han havde nedſat fig. Hans tal: 
rige Værker, udbredede ved Bartolozzis Gravſtikke over hele 
Europa, aande Skjonhed og Ynde. Hans Tegninger have 
vel liden Gharacteer og Omfang, men deres Mangfoldighed 
og Forſtjellighed, Udtrykket i hans Figurer, havs Hoveders 
og Omridſes Fiinhed have erhvervet ham et ſtort Rygte. 
England ſtylder ham meget til den gode Smags Uddannelſe. 
Hang Privatdyder ſtode i Harmonie med hans Kunſtner— 
talenter; det ſtjsnneſte Vidnesbyrd herfor er, at han havde 
næften ligefaa mange Venner ſom Difcipie, Han døde i 
London 1785. 

Cypris, Cypria, et Filnavn for Venus af Øen 
Cypern, hvor hendes forſte Tempel var, 

Cypripor, eet af Amors eller Cupidos Tilnavne. 

Cyrenaiker-kaldtes Tilhengerne af den philoſophiſte 
Sekt, der var ſtiftet af Ariſtip fra Cyrene. Efterat den 
havde blomftret omtrent hundrede Aar faavel i ſom udenfor 
Grekenland bleb den fortrængt af Epicur. Blandt Ariſtips 
Efterfolgere ere foruden hans Datter Arete de berømtefte 
Antipater, Annicaris, Theodorus, Hegeſius, Cuphemerus, 
Bion, Voryſthenites 2c. 

Cyrilliſte Bogſtaver, flavig Eſuralicza, ere en 
Skriftart i det ſſavi?e Sprog, hvoraf der gives 3 Afdelinger 
1) latinffe eller tydſte Boaftaver, af hvilke Polakker, Boh— 
mer og Lauſitzer betjene fig; 2) cyrillife, ſaaledes kaldede 
af deres Opfinder Cyrillus, bruges af Rufferne; 3) af diffe 
cyrilliffe Bogſtaver fremtom formodentlig ved at kunſtle paa: 
Skjsnſtrivningen, et eget Alphabet, fom nu fun er brugeligt 
i trykte Bøger, men ei i det daglige Liv, og kaldes det crog⸗ 
tiſte, dalmatiſte og glagolitiſte Sprog, 

| 
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Cyrillus, Kirkehiſtorien nævner tre Hellige af dette” 
Navn. — Den hellige Cyriltlus af Jeruſalem, født 
der ved 375, blev 334 ordineret til Diaconus og Aaret ders 
paa fil VPræft. Efter ven hellige Maximus's Død 350 blev 
han Patriarch af Jerufalem, Som en ivrig Gathoiit kom 
han i en heftig Strid med den arianffe Biſtop af Gæfareg, 
Acacius, ſom anklagede ham for at have ſolgt nogle koſtbare 
Kirkeſtoffer, hvilket Cyrillus rigtig nof havde gjort, men 
t den priisværdige Henfigt at bjelpe de Fattige i en 
Hungersnod. En af Acacius i Caſarea ſammenkaldet Kir— 
keforſamling afſatte Cyrillus 357; men Kirkeforſamlingen 
i Seleucia 359 indſatte ham igjen og fordrev hans Forføls 
ger. Dog lykkedes bet ſiden Acacius's Mænfer igjen at bes 
rsve ham fin Bærdighed, og efterat Keiſer Conſtentin ved 
fin Thronbeftigelfe havde tilbagekaldet ham, blev. han. tredie— 
ang fortrængt af Keiſer Balens, efter hvis Ded han kom 
ilbage til Jeruſalem. Conciliet i Conſtantinopel 381 bes 

Fræftete hans Orhination og Valg. Han døte 386. Vi have 
af ham 23 Catecheſer i en ſimpel ag tydelig Stiil, der anſees 
ſom det ældfte og bedſte Afrids aften chriſtelige Religion, 
(Paris 1720 ol.) Den hellige Cyrillus af Alex—⸗ 
andria blev ovdragen hos fin Onfel Theophilus, Patriarch 
af Alexandrien, henlevede derpaa 5 ar i Kloſtrene ved 
Mitria, hvor Abbeden Serapion underviſte ham, vendte ders 
paa tilbage til Alexandrien, hvor han fremtraadde effentlig 
og ved fit behagelige Udvortes og fit Foredrag ſtaffede fig 
mange Zilhængere, faa han efter fin Onkels Død 412 ere 
holdt Patriardjværdigkeden, Fuld af Iver og Herſteſyge led 
han fig ikke asie med den geiftlige Anſe⸗lſſe, men udøvede 
ogfaa verdflig Magt, For at ftraffe Joderne, fom i en Fol⸗ 
keopſtand havder udgydet Chriſtenblod, overfaldt han dem i 
Spidſen af en fanatiſk Pobel, forſtyrrde deres Huſe og drev 
dem ud af Staden. Forgjeves klagede Præfecten i Ægypten 
over en faa lovløs Voldſomhed, der allerminkſt paſſede fig 
for en Biſkop. Kort derpaa bliv Præfecten ſelv anfaldet 
paa Gaden af 500 rafende Munke, der truede af ville ftene 
ham, Een af diſſe Munke ved Navn Ammonius, havde 
faaret Præfecten og blev derfor pidſtet til døde. Cyrillus 
lod Liget i høitidelig Procesſion bringe øl Domkirken, gav 
deri Døde Navnet Thaumaſius og refte ham fom en Martyr 
og Helgen. Cyrillus foranftaltede Hnpathias Mord, den 
lærde Datter af Mathematikeren Theon, fom ved det Biz 
fald, hvormed hun undervifte i Geometrie og Philoſophie, 
havde opvakt Cyrillus's Misundelſe. Paa bet berygtede 
Gøncilium 403 havde han tilligemeb fin Onkel medvirket til 
den hellige Ehryſoſtomus's Fordømmelfe og forſt efter en 
haardnakket Mobftand underkaſtede han fig den catholſte Kirs 

kes Decret med Henſyn til denne Prelat. Endnu bæftigere 
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var hang Strid med Chryſoſtomus's Efterfolger, Neſtorius, 
der adſtildte Ghriſti menneſtelige Natur fra Jeſu gubdom⸗ 
melige og vel erkjendte Maria for Chriſti Moder, men næge 
tede hende Navn af Gutés Moder. Cyrillus talte høit og 
heftigt mod diſſe Lærdommevog gjorde Pave Gøleftin til 
Dommer, ſom fordomte bem. Han udkaſtede 12 Anathema—⸗ 
tismata, ſom dog efter Theologernes Mening ei ere gandſte 
frie for Kjetterier, og opfordrede Neſtorius til at antage 
dem. Paa Goncilict i Epheſug ſtulde denne Strid endes. 
Begge Partier ankom med et ftort Folge af Tilhengere og 
Tjenere, mellem hvilfe det kom til alvorlige Stritigheder, 
Gyrillug aabnebe Gonciliet endnu før Patriarchen af Antlo—⸗ 
chiens Ankomſt, og, omendſtjent Neſtorius vægrete fig ved at 
erkjenbe ODommere, ber vare hans Fiender, omendbſtjont 68 
Biffopper proteſterede til hang Fordeel og en Obrighedoper—⸗ 
fon i Keiſerene Navn fordrede en Udſattelſe af fire Dage, faa 
blev bog Meftoriué forbømt og afſat. Eyrillus beſtyldtes nu 
for, at havs forfalffet Biffoppernes Dokumenter og Under— 
førift for at naae fin Henſigt. Kort derpag ankom Patris 
arden af Anthiodien og Holdt en Synobe med 50 Bi— 
ffopper, ber med ſamme Overilelſe fordomte Eyrillus, bes 
fiyldte ham for Kjætterie og erklærede ham for et Uhyre, ber 
var født til Kirkens Fordervelſe. Begge Partier grebe til 
Vaaben, Stadens Gader og felv Domkirken bleve en Skue—⸗ 
plade for Raſerie og befmitrebeg med Blod, Keiſer Fheos 
doſius fendte Tropper til Epheſus for at ophæve henne 
fjæmpenve Forfamling. Men denne Forholdsregel foran— 
brede fun Kampens Skueplads og Striden fortſattes tre 
Aar mellem Johan af Antiochien og Eyrillus. Kort derpaa 
bevirkede Meftoriué, ber ei var mere maadeholden end Cye 
rillug, en Befaling af Keiferen, Hvori han kaldte ham til 
en nye Synode i Epheſus, Begge Partier ankom med væbs 
net Følge ;, Gyrillus blev mishandlet og fængflet, men flyg⸗ 
tede og unbfom til Alexandrien. Derfra bevirkede han ved 
Beſtikkelſe en Opftand i Gonftantinopel, fom fatte den frygts 
ſomme Keifer i Sktrek. Man underhandlede, CEyrillus lod 
fig bevæge til at modificere fit Anathema og imob fin Villie 
erfjende en dobbelt Natur i Chriſtus. Men, da Neftvriug 
intet vilde opgive af fin Mening, maatte han frafige fig fit 
Embebe og gage i Klofter, Siden blev han forviift til 
Thebais og meget forfulgt af fine Fiender, Han døde 339 
eller 340. Eyrillus endte fit urolige Lid 344. Hans Mening 
fik Oberhaand og Kirken fatte ham blandt Helgene. — Den 
hellige Gyrillus fra Theſſalonica heed egentlig 
Conſtantin, og erhvervede fig i Conſtantinopel, hvor 
han ſtuderede, Tilnavnet Philoſophen. Paa den hellige 
Ignatius's Anbefaling ſendte Keiſer Midjael den zdie ham 
til Ghagarerne, en hunniſt Folkeſtamme. Ken omvendte 

— 



514 Cyr 

Chanen, og hele Nationen lod fig døbe, Derpaa pradikede 
han tilligemed Methodicus Evangelium for Bulgarerne og 
døbte deres Konge Bogaris 360., Samme Fremgang havde 
de i Mæbren og Bøhmen; efter Aar 882 gif de til Rom, 
hvor de døde, Begge Apoſtler bleve erklærede for Helgene. 
Grækerne og Rufferne holde den hellige Cyrillus's Feſt den 
14de Febr. Han opfandt de efter ham kaldte Bogſtaͤver, og 
er rimeligviis Forfatter af de Apologer, der havre hang 
Ravn. : 

Cyrus, en Søn af Cambyſes, en fornem Perfer og 
Mandane, Aſtyages's Datter, var Stifter af det perfiffe 
Monarkie. Da hans Moder gif fvanger med ham, drømte 
Aſtyages en Drøm, ſom Stjernetyderne udlagde ſaaledes, af 
Aſtyages fulde ftødes fra Thronen af fin Datterføn, hvorfor 
Kongen befalede af ømhringe ham faafnart han var født. 
Harpagus, hvem det var overdraget af dræbe ham, gav 
ham til en Hyrde, der opdrog Prindfen fom fit eget Barn. 
Hans driftige Mod opdagede hans Herkomſt. I en Leeg, 
hvori man havde valgt ham til Overhoved, flog han en for» 
nemme Perſers Son. Faderen beflagede fig for Aſtyages, 
fom kaldte den unge Cyrus til Regnſkab. Men denne 
beraabte fig paa fin Met, og fvarede faa driſtigt og klogt, 
at Kongen nøiere underføgte hang Herkomſt og fik Sand— 
heden af vide. Beroliget af Magerne fendte han Cyrus 
venfkabeligt til fine Forældre i Perſien. Men Cyrus ſamlede 
en mægtig Hær af Perfer og overvandt ſin Morfader, 
Samme Skjebne havde den rige og mægtige lydiſte Konge 
Grøfus og den bavbylonife Konge Nabonnedus. Cyrus 
uͤnderkaſtede fig tillige Phoenicien og Palæftina, hvor han 
lod Jøderne vente tilbage fra det babyloniffe Fangenſkab. 
Ci tilfreds med at beherſke For: og Mellemafien fra Middel— 
havet til Indien, begyndte han en uretfærdig Krig mod 
Maſſageterne, et ſcythiſt Folk, N. O. for det caſpiſke Hav, 
paa hiin Side Argxes, den Gang beherſtet af en Dronning | 
FTomyris. 3 det førfte Slag feirede han ved Lift, men i det 
næfteleed han et fuldkomment Nederlag og tilfatte felv Livet. 
Tomyris ſtal have ladet kaſte den utrættelige; Erobrers 
Hoved i et Kar Blod med "de Ord: ”Mæt Dig nu med 
Blod, ſom Du ſtedſe har tørftet efter”. Han dode 529 
f. Chr..og blev efterfulgt af fin Gøn Cambyſes. Xenophons 
Kortælling i Cyropoedien, af han ved Aſtyages's Hof erholdt 
en fortræffelig Opdragelſe, at han arvede Riget, regjerete | 
fom Philoſoph og døde paa fin Sygefeng, fortjener ei Til: | 
troe, da Xenophons Henfigt var, i Cyrus at fremftille et 
SMønfter paa en Regent og paa denne Maade vife fine Lands— 
mænd Monarchiets Fordele. — En anden Cyrus var den | 
yngfte Søn af Darius, Nothus eller Ochus. Han fif alerede 
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Ji ſit 16de Aar den hoieſte Magt over alle Provindferne i Lilo 
leaſien. Hans Herſkeſyge lagdes fnart for Dagen, og, da 
hans ældre Broder efter Faderens Død befteeg Thronen, 
anſtiftede han en Gammenfværgelfe imod ham, fom dog blev 
opdaget, Hans Broder benaadede ham og gjorde ham til 
Statholder i Lilleaſien. Her forſamlede han -paa nye en 
talrig Gær,” hvortil ſtodte 13,000 Mand græffe Hjelpetrops 
per, uden at fjende Foretagendets Henſigt, for at bekrige 
Artaxerxes og ftøde ham fra Thronen. Underrettet om hans 
Henſigter, gik denne ham imøde med en overlegen Hær, Paa 
Sleiterne ved Cunaxa, i Provindfen Babylon, traf begge 
Hære hverandre, Efter en tapper Modſtand, ifær fra Græ- 
kernes Side, blev Cyrus ſlagen og faldt i Slaget. 

Cytherea, nu Cerigo, een af de fornemfte Øer 
ved Laconien, fornemmelig berømt af Venus Uranias Dyre 
kelſe, Hvis fornemſte Tempel ſtod i Hovedſtaden Cytherea og 

var det ældfte af alle, der vare byggede i Grekenland Guds 
inden til Wre. Den gamle Stad Cytherea er nu ødelagt 
og der er blot nogle Ruiner af den, " Venus havde og af 
denne Øe Navnet Cytherea, 

Czsavrtoryfti (Adam, Fyrſte af), født den 1fte De» 
cember 1731, General i Podolien og ſiden keiſerlig øfterrigfe 

Feldtmarſchal. Gaa tydelig hans høie Fødfel, hang umaa— 
delige Rigdom, hans udmærkede Forftand og udbredte Kund— 
ſkaber, ſyntes at falde gam til en ftor Sndflydelfe i 
fit Fedrenelands ftormfulde Begivenheder, holdt dog Til: 
fældet, der ofte leger med Maturens og Lykkens Gaver, ham 

| ftedfe i underordnede Forhold. Efter Auguſt 3dies Død var 
han blandt Medbeilerne til Polens Throne, og hans Lands— 
| mænds Stemme havde maaſtee hævet ham paa ſamme, men 
' Stanislaus Poniagtowſty, der var fendt til Rusland for at 
indlede Underhandlinger, erholdt den polffe Throne af Ca— 
tharina 2den. Siden befandt den hele czartoryſtiſte Familie 
og dens hele Partie fig i Misforftaaelfe med den nye Regent. 
Omendſtjondt Fyrſt Gzartoryſti efter fit Fædrenelands førfte 
Deling, formedelft fine vidtløftige Beſiddelſer i Gallizien, 
var traadt i eſterrigſt Tjenefte, anvendte han dog paa Land— 

| dagene 1789 og 1791 Alt, for at ſtaffe Polen fin tabte Uaf— 
hængighed tilbage, — Han var ved denne Tid overordentlig 

| Gefandt i Dresden for at bevæge Churfyrften af Sachſen til 
Antagelſen af den polffe Krone; - herfra begav han fig til 
Wien, hvor han føgte om Keiſerens Beffyttelfe imod Russ 
lands Henfigter, Da hans Beftræbelfer bleve frugtesloſe og 
Kong Stanislaus havde tiltraadt Confoederationen af Tars 
gowiza, begav Fyrſt Czartoryſki fig til Wien, hvor han 
| levede under Urolighederne 1794 uden at tage umiddelbar 
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Andeel i dem. Bed ſammes ulykkelige Udfald blev-han nødt 
til af fende begge fine Sønner til Keiſerinde Catharina 2den. 
Siden fattede Storfyrſte Alexander, nu Keifer, megen God— 
hed for den ældre Prinds Adam Gzartoryſti (født den 14de 
Januar 1770). Trods Gtormene ved Hoffer og treds det 
Slags Cril, hvori Paul »fte forvifte ham ſom Gefandt til 
det ſardiniſte Hof, ilede Alexander, efter fin Thronbeftigelſe 
at kalde ham tilbage, og udnævnte ham fort derpaa til mid— 
Yertidigq Miniſter for de udenlandſte Sager, hvilfen Poft 
efter Woronzoffs Afgang formelig blev ham overdragens 
Han ledſagede Alexander paa fine Reifer i Tydſtland 1805. 
„J ſamme Aar havde Keiferen af Øfterrig udnævnt hans 
Fader til Feldtmarſchal. War 1206 reſignérede han og erholdt 
Greven af Budberg til fin Efterfølger i Miniſteriet for de | 
Uudenlandføe Sager, Aar 1812 var den gamle Fyrſt Gzar⸗ 
toryſti den førfre, fom i en Rigsdagsmarſchals Egenſtaber 
havde undertegnet Confoederationsacten. 

Czenſtocho wa, et befæftet Klofter i Polen nær ved | 
Warta paa Schleſiens Grendſe. Munkene ere af den hels 
lige Paulus Eremitas Orden. De holde i den med Skyts 
forſynede Fæftning en egen Befætning og valgte Comman— 
danten iblandt dem ſelv. Paa Rigsdagen 17765 blev det dog 
beffuttet at befætte denne Plads med en Verdslig. Til det 
Undergjsrende Mariebillede i Kloſterets Kirke ſkee hyppige 
Valfarter. Ved de Troendes Foræringer er der famlet en 
befydelig Kirkeſtat, ſom dog rimeligviis er opbrugt i de 
nyere Tider. Alerede ved den preusfiffe Beſiddelſestagelſe 
fandt man den mindre betydelig end man havde ventet, 
Ved Foden af Bjerget ligger Ny-Czenſtechowa og cen Miil 
derfra Gammel-Ezenſtochowa. J den fidfte Krig var Czen— 
ſtochowa befat af de Franſke, fom i de førfte Maaneder af 
3813 maatte capitulere med Ruſſerne. 

Czernitſcheff, en ved fine driftige og ſtedſe lykkelig 
udforte Foretagender herømt bleven rusſiſt General. Han 
befandt fig før den fidfte Krigs Udbrud ved det rusfiffe Ge— 
ſaudtſkab i Paris og havde en Hovedandeel i Michels Beſtik— 
Felfe,, ſom meddeelte ham Tabellerne over den franffe Armees 
Tilſtand og Stillinger. Derpaa befandt han fig ſom Oberſt 
og Keiſerens General-Adjutant ved Moldauarmeen, og blev, 
da denne Armee, paa ſamme Tid fom de Franſte begyndte deres 
Tilbagetog fra MofÉau, rettede fin Marſch mod det rusfiffe Po— 
Ten for at operere i Myggen af Fienden, afſendt af Overanfore⸗ 
ren Admiral Fſchitſchagow mod et Gofabregiment, for at 
give Grev Witgenftein, der rykkede frem fra Witepſt, Efter— 
retning om Moldauarmeens Fremrykken og ' Difpofitioner. 
Dette Foretagende var yderſt vanffeligt, thi det kom an paa 
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at gjore en Marſch af mere end 100 Mile i Ryggen af 
den franffe Armee gjennem et af den occuperet Land, men 
det var ligefan vigtigt, da den fiendtlige Armee fun ved 

Å fælleds Sammenvirkning eftertrykkelig kunde bringes i Knibe, 
Czernitſcheff fuldførte fit XFrende med det heldigſte udfald. 
Efterat han Dag og Nat havde marſcheret mellem fiendtlige 
Tropper, fat ſpommende over. Floderne, tilintetgjort en 
Mængde af Fiendens Provianttransporter, opfanget fre Cas 
binetscourerer med vigtige Depeſcher, befriet de i, Fangenſtab 
geraadede Generaler Winzingerode og Swetſchin tilligemed 

| forffjellige andre Officerer, naaede han lykkelig Grev Bits 
genfteing Armeecorps. Han tog Deel i dennes Operationer, 

|| gjorde i Begyndelſen af 1813 et driſtigt Angreb mod Berlin, 
hvor han allarmerede Marſchal Augerau og udmærkede fig 
fiden under Kronprinbfen af Sverrig i Slaget ved Denne— 
witz. Kort derpaa affendtes han af den ſamme med nogle 
tufende Mand Cavalerie til en nye vigtig Expediton. Han 
Fulde overfalde Caffel og om mueligt tage Kongen af Weſt⸗ 
phalen til Fange der, Czernitſcheff gif frem med Hurtighed 
og Snilbhed. Vel undgik Kongen, men Caſſels Overfald 
havde de vigtigfte Følger, Fra dette Dieblik kunde man be— 
tragte Kongeriget Weſtphalen ſom oplöſt. Efter Leipziger— 
Slaget, hvori han ligeledes, havde Deel, ilede han med fit 
lette Rytterie foran den flygtende fiendtlige Armee, faa en 
aandrig Skribent fpøgende har Faldet ham Napoledons 
Quarteermeſter, gjorde den betydeligt Afbrek, optog adſtil— 
lige Courerer med vigtige Depeſcher (hvilfe tildeels ere ude 

| givne i Trykken) og drog endelig ſeierrig med ind i Paris, 
Derfra ledfagede han fin Keifer til London og han ſynes at 
befidde hans færdeles Fortrolighed, 

Czerny Georg, født 1770 et langt fra Belgrad, 
har gjort fig berømt ved de mangeagarige Beftræbelfer til fit 
Fædrenelands Befrielſe fra tyrkiſt Overherredømme. Hiſto⸗ 

rien om hang krigerſke Foretagender Mulle anføres unter Ar—⸗ 
tiklen Servien; her leveres kun nogle Efterretninger, ſom 
angage hans Perſonlighed. Czerny Georg, er ſtor af 
Skabning men mager, hans Anſigt er langt, og bredt nederſt, 
han har fmaae dybtliggende Oine, en tynd, ſpids Næfe og 
brunagtig Anſigtsfarve. Han har et Ville Flipftjæg og 
Haarene i en flor Pidſt, ſom bedakker hele Ryggen. Pande— 
haarene træffer han tilbage for at vife fin overordentlig 
høie Pande. Hans Dragt er fimpel, uben Smag og ei als 
tid reenlig; han udmærker fig kun fra en almindelig ſerviſt 
Bonde ved fo Piftoler og en Dolk, ſom han ſtedſe bærer hos 
fig. Uagtet en ftille Ild brænder i hans aandige Indvortes, 
vifer hans Udvortes fig ſtedſe uden Lidenſtab og alvorligt 3 
ofte kommer hele Timer ei en kyd over hang Læber, Han hols 
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der af Brændeviin og mumler en Ben, hvergang han drifter, 
Hang heftige, gruſomme, lidenfÉzbelige Characteer yttrede 
fig meget tidligt. Hans fad mod Tyrkerne er ligeſom med⸗ 
født. Da han Engang ſom Yngling mødte en Tyrk paa Gas 
den og denne befalede ham at guae af Veien og i modfat Fald 
truede med at flaae ham ibjel, forekom Czeray Georg ham 
og fældede ham. Han flygtede derpaa til Siebenbuͤrgen, tog 
dengang neppe. 18 Aar gammel keiſerlig Tjeneſte og blev 
fnart Underofficer. Dog ogſaa her forfulgte ulykken ham. 
Capitainen, under hvem. han ſtod, vilde ftraffe ham for en 

Forſcelſe. Czerny Georg dræbte ham og vendte ülſomſt til: 
bage til fit Fedreneland. Her blev han Røveranfører, op⸗ 
holdt fig med fin Bande i de tykkeſte Skove, overfaldt Tyrz 
kerne og tilføjede tem hyppige Nederlag. Han ſparede 
hverken Qvinder, Oldinge eller Spede. For at hævne fig, 
fordømte Tyrkerne 26 fornemme Servier og felv en Archi— 
mandrit til Døden og ruſtede fig med væbnet Haand at 
overfalde Czernys Bande. Fra alle Sider ſtrommede de uns 
dertrykte Servier til Czerny. Kun hans Fader ſtildte fig fra 
ham og tog Veien til Belgrad for at levere fin Son i Tyrter= 
nes Hænder. Sonnen anvendte forgjeves Alt for af tilbagez 
holde Oldingen og dræbte ham endelig med et Piſtolſtud. 
Af denne unaturlige Handling ffal han. have faaet Navnet 
GCzerny (den forte). Gan lod fiden hænge fin egen Broder for 
en Forſeelſe. Jevrigt er han uden al Danneife, fan hverken 
læfe eller. fÉrive og ſtylder fin politige Vigtighed blot fit 
perfonlige Mod, fin Aandénærværelfe og Lykken. Han har 
to Sønner og 4 Dottre, af hvilfe en er gift med en fervi 
Anfører. 

Cæfarv (Cajus Julius), lige udmærket ſom Feldtherre, 
Statsmand og Hiftorieffriver, var en Søn af Prætoren C. 
Julius Cæfarog Aurelia, en Datter af Aurelius Cotta. Han 
blev født den 10 Julius (Quinctilis) under Marius's fjette 
Conſulat i Aaret 654 efter R. B. Allerede fom Dreng til- 
drog han fig almindelig Beundring ved de fjeldnefte Talen— 
ter. Han havde en gjennemtrængende Forſtand, en uſedvan⸗ 
lig ſterk Hufommelfe og en levende Indbildningskraft, han 
var uftrættet i Forretninger og kunde efter den ældre 
Plinius's Vidnesbyrd paa Engang læfe, førive, høre og dic— 
tere og det fire til 7 forffjellige Breve, Da Marius's Parz 
tie fik Overhaand i Rom, gav Cinna ham fin Datter Cor—⸗ 
velia. Men, da Sulla kom fil Rom, føgte han at overtale 
ham til at ffille fig fra, Cornelia, med hvem han havde avlet 
en Datter Julia. fans Vagring vakte Gullas Vrede, og 
Fun paa hans Venners Bønner lod han være at erflære ham t 
Achten og yttrede at hani denne Yngling faae en tilkommende 
Marius. Dette bevægede Cæfarbemmelig til at forlade Rom. 
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| Han reifte førft om i Sabinernes Land, blev der fangen af 
Sullas Soldater og maatte løsfjøve fig for to Talenter, 

Derpaa forlod han Italien gandffe og begav fig til Kong 
Nicomedes i Bithynien. Herfra gif han til M. Minucius 

Thermus, Prætor i Aſien, fom overdrog ham Anforſelen 
over ben Flaade hvormed Mitylene feulde beleires. Ceſar 
udmærkede fig herved meget, uagtet han et var mere end 22 
Aar gammel. Mu forlod han i nogen Tid den' militære Løs 
bebane og gik til Rhodus for under den berømte Apollonius's 
Veiledning at lægge figefter Veltalenheden. Underveis blev 
han fangen af Sørøvere og maatte løstjøbe fig for 50 Talen— 
fer, For at hevne fig paa dem udruſtede han nogle Stibe i 
Milet tog de flefte af dem til gange og lod dem forsfæfte 
ved Pergamus. Derpaa vendte han tilbage. til Rom, blev 
Legionstribun, Quæftor og XÆDil, Han forftod ved Venlig: 
hed, Gavmildhed, prægtige Gjeftebudde og Lege at gjøre fig 
til Folkets Yndling og i Tillid til Folkets Kjerlighed lovede 
han igjen at oprette den af Patricierne forhadte Marius's 
Billedſtotte og Seierstegn. Vel blev han anklaget herfor, 
men frifjendt. Han hjalp een af fine Slægtninge &, Julius 
Ceſar fil Gonfulatet øg lod ved hans Hjelp mange af Suls 
las Tilhængere deels forvife, deels dømme til Døden. Man 
frogde at han hemmelig havde Deel 1 Catilinas Sammen— 
fværgelfe, ſom nu udbrød, og han forfvarede de øvrige Sam— 
menfvorne faa godt det lod fig gjøre. Cato fik dog Over— 
haand, og Gæfar miftede endog paa nogen Tid Præturet. 
Men fnart. blev han af Folket valgt til Pontifex maximus, 
Jod fig nu ftille fra fin utroe Gemalinde Pompeia og gik 
efterat han havde nedlagt Prætnret ſom Statholder til det 
hiinſidige Spanien. Da hans Creditorer ei vilde lade ham 
flivpe, gik Craſſus i Borgen for ham for en Sum" af 830 
Talenter, Paa Reiſen fil Spanien var det han ved Synet 

| af en uffel Landsbye udbrød i de befjendte Ord, der faa 
gandſke djaracteriferer hans Mrajerrighed, at han heller 

vilde være den førfte her, end den anden i Rom. J Spa— 
nien gjorde han adfÉillige Erobringer og vendte tilbage med 
faa mange Penge at han kunde betale al fin Gjeld. For at 
erholde Conſulatet troede han det Fordeelagtigt at forfone 

Pompeius og Craſſus, hvis Fiendſtab deelte den romerſte 
Stat i fo Partier, . Dette lykkedes ham og alle tre befluttede 

| nu at dele den hoaieſte Magt. Saaledes blev Caſar tilligee 
med Calpurnius Bibulus Conſul, befræftede i dette Embede 
Pompeius's Indretninger, og drev imod Senatets og fin 

| Collegas Villie, et Lovforflag igjennem om Landets Uddeling 
til fattige Borgere, Denne Scier fatte ham i frørfte An—⸗ 
feelfe hos Folket. Med Pompeius forbandt han fig endnu 
nøjere ved at give ham fin Datter Julia, og Ridderftanden 
gjorde han fig hengiven ved at eftergive en Trediedeel af dens 
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Afgifter. Forgjeves begyndte nu Patrioternes Overhoveder, 
Cicero og Cato, at hæve deres Stemme mob Triumvbirerne; 
de paadroge fig derved dereg Had og Hevn. Efter fit Confus 
lat erholdt Cæfar Statholderſkabet i Gallien paa 5 Aar og 
Unførjelen overmare Legioner. Efterat have forbundet fig 
nøiere met een af be nye Confuler, Calpurnius Vifo ved at 
ægte hans Datter Calpurnia reifte han til Gallien, tvang de 
Der fremfrængte Helvetier til at vende tilbage, overvandt der⸗ 
paa Ariobiſt, ſom i Spidſen af Eadeel tydſte Stammer vilde 
nedfætte fig i Wduernes Land, og Belgierne, fom havde for— 
enet fig imod Rom. Efterat have underkaſtet fig Gallien 
fatte fan over til Brittanien, fleg dette Lands tappre Be- 
boere i adſtillige Slag og tvang dem til af bede om Fred og 
udlevere (Givfler. Efter fin Tilbagekomſt blev. Statholder⸗ 
ſtabet i Gallien ham bekraftet paa 5 nye Aar, medens 
Pompeius erholdt Spanien og Craſſus Syrien, Ægypten og 
Macedonien ligeledes paa 5 Aar. Men, Craffus's Ded, ſom 

faldt imod Partherne, opløfte Triumviratet, ligeſom paa 
ſamme Zid Pompeius's Gemalinde Julias indtrufne Død af» 
Tjølede Wenjfabet mellem denne og Cæfar. Pompeius's 
Magt og Anſeelſe tiltog imidlertid ftedfe mere, men ogſaa 
Gæfur, fom ved Oprør kaldtes til Gallien, ſtaffede fig ved 
uhyre Beftittelfer et mægtigt Parti i Rom, gjorde Gallien 
til romerſt Provinds, og beſtyrede den med Viisdom og 
Mildhed. At fortrænge ham herfra var Pompeius Henfigt, 
ſom derfor beſordrede Cæfars Fiender til Conſulatet, og be— 
virkede den Beflutning i Senatet, af Caſar ſtulde afſtedige 
fine Tropper og nedlægge fit Statholderſkab. Denne erkleæe— 
rede fig villig hertil, faafnart Pompeius gjorde det ſamme. 
Herpaa beſtemte Senatet at Cæfar inden en vis Tid fulde 
nedlægge fin Comando eller erklæres for en Fiende af Fædre 
nelandet, udnævnte Vompeius til Overanfører for den repu— 
blikanſte Her og bøb ham af rufte fig til Krig. Mu nølede 
Sæfar ci længere, fan opfordrede fine Soldater at forfvare 
deres Feldtherres Ære, gik over Rubico og tog Italien i Be» 
fiddelfe uden Sværdflag, da Pompeius, fom manglede Trop— 
per, tilligemed Conſulerne, Senatorerne og Ovrigheden 
Havde forladt Rom. Efterat Cæfar ved at bemægtige fig 
Statens Skatkammer, havde feet fig iftand fil at hverve 
Tropper over hele Italien, begav han fig til Spanien, ſom 
han trods alle Vanſkeligheder uden at levere Pompeius's 
Feldtherrer et formeligt Slag, bragte i fin Magt. Derpaa 
erobrede han Marfeilie og gik tilbage fil Rom, hvor han af 
Prætoren M. Wmilius Lepidus, udnævntes fil Dictator, 
hvilken Poſt han beſtyrede 11 Dage. Folket valgte ham til 
Conſul for det felgende Aar. Imidlertid havde Pompeius 
ſamlet en Armee ti de øftlige Lande. Cæfar drog den imode, 
gif med fem Legioner i Land ved Epirus og bemægtigede fig 
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nogle Steder paa Macedoniens Grendſe. Men, da be SFibe, 
| fom: fulde bringe hans øvrige Tropper over, bleve tagne af 
Pompeius, foreſtog Cæfar et Forlig, ſom dog blev forkaſtet. 
Jmidier:inerholdt Gæfar dog den ventede Forfrærfning og tilbød 
et Slag, hvilfet Pompeius undveeg; dog kom det kort derpaa 
til ea alvorlig,Træfning ved Dyrrachium hvor Cæfar føgte at 
indflutte fin Fiende ved Forſtandsninger. Ceſars Hær var 
nær bleven aldeleg ødelagt, og han maatte trekke fig dybere 
ind i Landet, hvorben Wompeius fulgte ham, … Ved Pharſa— 
lus Tom det fil et nyt Slag (48 f. Chr.), hvor Caſar blev 

Seierherre og Pompeius flygtete i ſtsrſte Forvirring. Moms 
peius begav fig til Aſien og derfra til WÆgypten, hvorhen 
Ceſar ferfulgte ham, og ſik der Efterretning om fin Modſtan— 
ders nedrige Mord, hvorved han endog ffal have været rørt til 
Taarer, Han lod hans Liig paa det Prægtigfte begrave og 

overoſte hans Tilhængere med Velgjerninger, hvorved han 
Levægede dem til at gaae over til ſig. Sæfar foretog fig 
under fit Ophold i Wgupten at bilægge Stridighederne mels 
Iem den unge Ptolomæus Dionyfus og hans Soſter Cleopa— 

|'fra, Herved kem det til Folkeuroligheder, ſom truede hans 
| Liv og fom han fun ved viiſt Maadehold var iftand til af 
ſtille. Han fatte endelig Cleopatra paa Thronen og avlede 

en Søn med hende, der blev faldet Cæfarion, I Rom kap— 
pedes Senafet og Folfet at vinde Seierherrens Yndeft. 
Man udnævnte ham til Gonful paa 5 Aar, til Dictator paa 
get Mar, og til Folketribun paa Livstid. . Fra Waypten be» 
gav Cæfar ſig mod Mithridat den ſtores Søn, Pharnaces, 
Konge i bet cimmeriſte Boſporus, ſom igjen ſogte at erobre 
fin Faders Lande, benaadede underveis Kong Dejotarus, cen 
af Pompeius's Tilhængere, og endte Krigen mod Pharnaces 
faa hurtigt, at han tilkjendegav fine Venner det med de be— 
kjendte Ord: veni, vidi, vici. Herpaa begav han fig til 
Rom, tilgav alle Pompeianere og erhvervede fig ved Milde 
hed den almindeligfte Kjerlighed. Da hans Dictatur var til 
Ende lod han fig igjen vælge til Conſul, og, ſtjsndt han intet 
forandrede i de gamle Statsformer, regjerede han ddg neſten 
med uindffrænfet Magt, J Afrika havde imidlertid Repu— 
blikkens Venner famlet fig under Cato og andre berømte 
Feldtherrer. Gæfar gik derover med en Hær og vandt efter 
adſtillige uafgjorende Trefninger, en fuldkommen Seier ved 
Thapſus over Scipio. Cato, ſom dengaug opholdt fig i Uttica, 
dræbte fig felv paa Cfterretningen herom, hvorpaa Staden une 
derkaſtede ſig Seierherren. Herfra gif Cæfar til Mauritanien 
og Numidien og tiltraadde derpaa fin Tilbagereife til Mom. 
Forſt gav han Ordre at gjenopbygge Carthago og Corinth, 
hvilket og ſteede ieet Aar, I Rom blevhan modtagen med de 
ſtorſte Wresbeviisninger; man forlængede hang Dictatur paa 
J0 Aar, overordog ham alene en Cenſors Vardighed, erklæe— 
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rede hans Perſon for hellig og opſtillede hans Billedſtotte ved 
Given af Jupiters paa Capitoliet. Han fagde derpaa i en 
ale fil Folket, at han kun vilde anvende den ham betroede 
Magt til dets Bedfte og hævede al den Frygt, man endnu 
kunde have ved ut tilgive Metellus een af fine meeſt erflæz= 
rede Fiender. Kort derpaa holdt han de ham tilſtagede 4 Tri⸗ 
umpher over Gallien, Ægypten, Pharnaces og Juba, alle i 
een Maaned. De hørte til de Prægtigfte, man hidtil havde 
feet i Rom, Han gav derpaa adffillige gode Love, afſtaffede 
Misbrug og kaldte fremmede Lærde til Rom for at befordre - 
Videnſtaberne. Blandt Mere foretog han fig en Forbedring 
ved Calenderen. Imidlertid havde Pompeius's Sønner. funs 
det Leilighed at famle nye Kræfter og havde alerede gjort 
faa ſtor Fremgang i Spanien, at Caſar beſluttede felv at 
drage i Marken imod bem. Corduba blev erobret efter den 
meeſt haardnakkede Modſtand, derpaa form det til et alminde— 
ligt Slag ved Munda, hvori Lykken den hele Dag var tvivl⸗ 
fom, men et Tilfælde ſkaffede Cſar Seieren. S fyv Maanez 
der var Spanien erobret og Cæfar drog triumpherende ind i 
Rom. Man udnævnte ham nu til Dictator paa Livstid, un—⸗ 
derkaſtede alle Øvrighedsperfoner hans Magt og gav ham 
Titel af Imperator i den videfte Udſtrekning. Caſar ved= 
blev at forfone fine Fiender ved Mildhed og belønne fine Ven— 
ner med Wrespoſter; Senatorernes Antal forhoiede han fra 
300 til 900. Men denne Nedværdigelfe af Senatet fornærs 
mede Romerne, og endnu mere den Stolthed, hvormed han 
opforte fig mod dette felvvalgte Genat. Da han Engang fad 
paa en gylden Stol paa, Roftris, overrakte M. Antonius 
ham et fongeligt Diadem; han afflog det, og Folket beløns 
nede ham herfor med lydeligt Bifald,  MNæfte Morgen var 
hans Billeoftøtte prydet med Diademer. Folketribunerne, 
fom afreve dem og fatte Ophavsmændene. i Fængfel, bleve 
afſatte. Herover opkom en Forbittrelfe, der endtes med en 
Cammelfværgelfe, hvis Ophavsmand C. Casſius var, Caſar, 
fom ei anede den ham truende Fare, udkaſtede imidlertid nye 
Planer, Han vilde bekrige Partherne, derpaa over Cauca—⸗ 
ſus erobre hele Scythien indtil Germanien og Gallien, Cæs 
fars Venner foregave, at efter de ſibylinſte Bøger kunde Pars 
therne blot overvinbes af en Konge, og vilde af den Grund 
foreflaae at give Cæfar Titel af Dictator med Henſyn til 
Italien, men Kongetitel for de øvrige erobrede Lande, Der 
Faftfattes til den Ende en Senatsforfamling den 15de Marts; 
famme Dag beftemte he Sammenſvorne til Udførelfen af 
deres Forehavende. Sfrækfelige og fynderlige Tegn ſtulle 
have forkyndt denne Dag. En Gandfiger advarede Cæfar, 
og hans Gemalinde, fom havde havt ængftende Drømme, 
fraraadede ham at gage til Senatet.» Men Decius Brutus, 
sen af de Sammenſvorne, tilintetgjorde alle hans Betanke⸗ 
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igheder og forte ham til Capitoliet. Paa Veien overgaves 
ham et Brev, hvori hele Gammenfværgelfen var fortalt, men 
Gæfar ſtak det i Zrængfelen ulæft til fig. De Sammenſvor— 
ne havde aftalt, at Metellus Cimher ſkulde bede ham om 
Maade for fin landsforviſte Broder, og nacr Cæfar nægtede 
hans Bøn, ſtulde han rive ham Kappen af Skuldrene, paa 
hoilket Tegn te ffulde gjennembore ham med Dolke. Saa» 
ledes fÉeede det. Caſcas Dolk traf ham førft og faarede ham 
i Halſen. Men neppe havde Gæfar vendt fig om med de 
Ord: Fordomte Caſca, hvad gjør Du! før de Sammen⸗ 

ſporne trængte ind paa ham fra alle Sider. Desuggtet fors 
fvarede han fig uforfagt, men, da han faae Brutus blandt 
de Gammenfvorne, udbrød han: Ogſaa Du min Sen! be— 
dækkede fit Anfigt og henfant med 23 Saar, ved Pompeius's 
Billedſtotte. Saaledes døde denne everordentlige Mand, dér 
havde vundet 50 Slag og indtaget 1000 Stader i fit 56de 
Aar, 44 Aar f. Chr. (719 ef, R. B.) 

Cølln Griederich von), bekjendt af flere politiſke 
Skrifter, blev født 1767 i Grevſkabet Lippe s Detmold, fuld— 
førte fine juridiffe Studier i Marburg, Halle og Jena, gif 
derpaa til Preuſſen, da han et kunde finde Brød i fit Faædre— 
neland og blev anfat der, Han begyndte 1790 fom Kammers 
Referendarius; to Aar derpaa gif han fom Kammeraſſeſſor 
fil Minden og blev derpaa Krigsraad i Poſen. Hans Ops 
hold der, behagede ham ikke, hvorfor han fiden blev forflyte 
tet, førft til Schleſien og 1805 til Berlin. Begivenhederne 
1806 og 1807 ophævede hans Virkſomhed fom Statens Em— 
bedsmand. Han havde vægret fig ved at gjøre det franſke 
Gouvernement den paalagte Eed, og blev førft i Aaret 1808 
anfat ſom Regjeringscommiſſar i Glogau, men famme Aar 
paa en kongelig Cabinetsordre bragt ſom Statsfange til 

| Fæftningen Glas formedelſt Skrifter, hvori den preusfifte Re— 
gjering troede fig fornærmet, I. Sommeren 1810 fil han 
Tilladelfe til under Opfigt af beføge Badene i Lande, hvor— 
fra han flygtede "igjennem Oſterrig til Sachſen, hvor Han 
fandt Venner og bevirkede endelig ved Statskantsleren von 
Hardenberg, at Kongen hævede den Proces, der, var anlagt 
imod ham, anvifte ham fin forrige Gage ſom Penfion og til- 
lod ham at vende tilbage til Berlin, Hvor han levede, fom 

privatiſerende Skribent, indtil han ſiden bles anfat i 
Schweidnitz ved Forvaltningen af Endeel Kloſtergodſer. 
Han har felv udgivet et Afrids af. fit Levnet under Titel > 
Actenmaͤßige Rechtfertigung des Kriegsraths von Cølni1gir, 
Han har desuden ſtrevet en Mængde politiffe Tidsſtrifter. 
I diſſe findes vel meget fandt og brugbart, men endnu mere 
falſtt, ſtjevt og eenſidigt. Desuden tabe hans Skrifter 
overordentligt ved hans Foredraggmaade. Han taler om . 
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ſande eller blot indbildte Feil, om endnu levende Perſoner af 
hoieſte Rang med Filfibefættelfe af al Gtaanfel. Han far | 
og aldeles tabt fin Anſeelſe og Tillid hes Publikum og har 
derfor gandſte forladt den literaire Skueplabs. | 

| 
Cøln, fordum et Erkebiſpedomme i den churrhinſke 

Kreds, og eet af de tre geiftlige Churfyrftendømmer i Tydſfk⸗ 
land. Ved Freden i Luneville blev det forenet med Frankrig, 
men effer 1814 er det kommet til.at-udgjsre Endeel af Stor— 
hertugdommet Stederrhin under preusſiſt Herredemme. Er— 
kebiſtoppen var, faalænge den gamle tydſte Forfatning ſtod 
ved Magt, den tredie geiſtlige Churfyrſte, det tydſke Riges 
Erkekantsler for Jtalien og den pavelige Stols legatus natus 

" (det er geheime Statsraad og Gefandt ifølge fir Embede), 
Som Churfyrfte havde han og adſtillige Forrettigheder. 
Dette paa Korn og Biin rige Land. var desit i bet øvre og 
nedre Erkeſtift. Hovebſtaden i Erkebifpedømmet i tet øvre 
Stift og tillige Churfyrſtens Reſidens var Bonn. Staden 
Cølner een af de ældfte og fførfte Stader i dit tydſte Rige 
og blev bygget af Agripping, Keifer Claudius's Gemalinde, 
deraf Mavnet Colonia Agrippina, Den var fra 957 en frie 
Rigsſtad, og Domcapitlet for Cøln var beftandig-ber, uagtet 
Churfyrſten refiderede i Bonn, Fra 1388 havve Staden 
et Univerſitet. Staden har 7500 Hufe og henved. 40000 
Indbyggere, 24 Porte og 83 Taarne. Geiſtligheden var før 
meget talrig og beſtod af.over 2000 Perſoner. Der gaves i 
Coln 9 Gollegier og fo adelige Frøfenftifter, 2 Abbedier, 19 
Kirker, 39 Nonne- og 17 Munkekloſtre, en Commeythurie for 
den tydſte og en for Johanniterordenen. Staben havde før Sta—⸗ 
pelrettighed, og dens Handel paa Holland og Frankfurt var af 
megen Betydenhed. Til Erftatning derfor havde den faalænge 
den ftod under Frankerig en Slags Frihavn. TH de maerkvor— 
digſte Handelsartikler hører det colnſte Band (Eau de Co- 
logne). Nemnich meddeler derom følgende Cfierretninger + 
fin Keife. Mellem Aarene 1670 og 1680 nedfatte Jtalienes 
ren Sean Marie Farina fig i Coln ligeover for Juͤlichsplad— 
fen for at handle med italienffe Gmaating. Efter nogen 
Tids Forløb præparede han et vellugtende Vand, fom han 
kaldte Eau. de Cologne. Forſt 1709 feer man af Contoir— 
bøgerne at det er forſendt. Bed Syvaarskrigens Tid fif 
dette Band megen Credit og Affætningen blev betydelige 
Farinas Arvinger fortfatte hans Induſtrie under ſamme Firs 
ma og paa ſamme Sted. Brot for Hufet Farina fabrikeres 
nu henved 90,000 Flaffer, og, naar manregner de øvrige Fas 

brikantere hertil,” bliver Totalſummen flere Millioner Flas 
ſter, Flaſkerne komme fra Stolberg, tre Mile fra Aadjen, 

Es 
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Magazin for de allernyeſte og interes— 

ſanteſte Reiſebeſtrivelſer. 

| Det ev en unægtelig Sandhed, at den, der har reiſt 

og feet fig om i Verden, Gar meget forud for den, ſom 

aldrig hav forladt fit Ajem og ev uvidende om andre 

Landes Forfatning, Sæder, Skikke, Neringsdrift og 

Konſtflid. Vigtigt ev det derfor for Videnſtabsdyrke⸗ 
| ven, Konftneren, Handelsmanden 09 Landboen, i audre 

| Lande at forffaffe fig Kundſtaber og Erfaringer, for at 

fammenligne diffe med fine egne, og derved gjøre fig 

end fuldfomnere i fit Fag. Men de færrefe Menne— 

feer fee fig iſtand til, ſelv at gjøre Reiſer i fremmede. 

Lande, da andre Sysler i Almindelighed afholde dem 

derfra og de flefte maa lade fig noie med at læfe de af 

Reiſende i Trykken meddeelte Efterretninger, for faar 

ledes at fee med andres Dine, hvad Omfrændighederne 

ikke tillade dem at fee med derved egne. Ere ſaadanne 

Efterretninger fremftillede med Tydelighed og Klarhed, 

fan vil Læferen, hjemme i fin Stue, deraf kunne ſamle 

vigtige Erfaringer til fit Fags Fuldkommengjorelſe og 

fine Kundſkabers Udvidelſe. Undertegnede agter derfor 

at udgive en Samling af de nyefte og intereſſanteſte 

Reifebefkrivelfer, hvis Hovedformaal ſtal være at give 

Læfere af alle Stænder Leilighed til ſaadanne Erfarin— 

gers og KundfEabers Indſamling, og hver Gang Talen 

i ſelſtabelige Underholdninger er om fremmede Lande, 

at kunde deeltage deri, udeh at røbe Uvidenhed, ſaagog 



til en behagelig Morſkabslesning i fine Fritimer. 

Hvert QOvartal udfommer et Hefte paa 12 Ark, ſom 

betales med 2 Rbolr. paa Trykpapir og 3 Rbdolr. paa 

Skrivpapir. Det førfte Bind kommer til at indeholde 

den berømte og yndede Forfatter Chateaubriandsg 

Reiſe til Jeruſalem og Tilbagereiſe igjens 

nem Wgypten, Nordafrica og Spanien. 

Subſcribentſamlere erholde paa 8 Exemplarer det 9de 

gratis. Subſecriptionen modtages hos 

A. Soldin, 

Boghandler, Fortunftræder I. 148. 

Hos Boghandler AL. Soldin, i Fortunſtræde 
Mo. 148 faaes efterfølgende Bøger for veds 
tegnede Priſer. 

Andet forbedrede Oplag af Paffor Stroms For 
ſtandsovelſer cil Brug i Almueffoler. Dette 
nye Oplag er forøget paa flere Steder og villige ans 

bragt en Rekke af nye Ovelſer til Tenkekraftens 
Anvendelſe. Forfatteren har derved. tillige faaet Leilig— 
fjed til, foruden Anviisningen til Opmoerkſomhedsovel—⸗ 
fernes Forbindelje med Naturhiſtorien, og til 
Syrogøvelfernes Anvendelfe i Steder for Grammas 
tif ogfan at anbringe en fort Fremfilling af Sjele 
læren, ſaaledes, fom den populær Maade fan udføres 
med Born. Priſen er 10 Mk. 8 ß., indb. 12 Mk. 
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det gamle og nye Teftamente tilligemed ude 
valgte Stykker af Bibelen. Forfatteren har 
holdt fig nermere til Bibelens Ord end fædvanlig feer 
øg faa nær fom muligt til vov almindelige Bibelover— 

ſettelſe. Han har føgt at undgaae ſaadanne Udtryk og 



Vendinger, ſom ved ef nyere Anſtrog kunde blive afs 
ſtikkende imod Bibelens gamle ærværdige Stiil. Han 
har fremſtillet Jeſu Levnetshiſtorie i ſtorre Udforlighed 
og i Sammenhæng efter Tidsordenen, ifølge alle Evan—⸗ 
gelifterneg Beretninger, ſaaledes, at Intet af Vigtig— 
hed er udelade enten af Jeſu Taler eller Handlinger. 
Han har tillige fvemftillet i et Éjernefulde Uddrag de 
ſtjonneſte, læverigfte og opbhyggeligſte Tanker og Sæt: 
ninger, Herved bliver Bogen ikke blot Exempelbog, 
men tilligemed en Andagtsbog og Skolebibel og vil tjene 
til Exempel og Lærdom for Ungdommen. Der er og 
tilføjet en bibelſt Geographie, Religionshiſtorie og 
Tidsregning. 10 Mk. 8 $. indb, 12 ME, 

Det Bifald Paſtor Stroms Bibelſke Hiſtorie 
har erholdt, og Manges Onſke at have en mindre inder 
der begyndes med den ſtorre, har foranlediget Udgaven 
af ſamme Forfatters Bibelhiſtorie for Begyns 
dere. Den er udarbeidet efter famme Plan ſom den 
ſtorre og faaes for 4 Mk. indbunden 5 MEÉ. 

Andet Oplag af Materialier til Underviis— 
ning i Hovedregning, afa. CC. Nielſen, 
Efolelærer i Kierteminde, D. M. Forſte Hefte indes 
holder: de førfte Elementer til at vinde mekaniſt Fære 
dighed i Hoved, Regning afmaalt til Fjerdedeels Tis 
mers Hvelſer med Børn af Iſte Klaffe i Almue-Skoler. 

2det Hæfte: afmaalt til Halve-Timers Øvelfer med 
Barn af 2den Klaffe i AMlmueffoler. 3die Hefte; lette 
Regler anvendelige ved forekommende Regning i det 
daglige Liv, afmaalt til Timers Pvelfer med Børn af 
2den Klaffe i Almue: Sfoler, — Der gives mange 
huuslige og borgerlige Stillinger, hvori man fan unde 
være at regne paa Tavlen, men neppe nogen hvori man 

"Fan undvære Qoveds Regning. Bonden, Haandverke— 
ren, Soldaten, Soemanden, Huusmoderen, Tjeneftes 
tyendet, kunde ikke opfylde deres Kaldspligter eller førge 
for deres Belfærd, naav de ikke forftaae at opløfe Reg— 
ningsſporgsmaalet i Hovedet, Daglig forekommer der 

Leilighed og Opfordring hertil. J Følge det Konger 



lige Danſte Cancelies SÉrivelfe af 15 Mai 1813, ſtkal 
den ſaavidt muligt anffaffeg for Skolekaſſens Regning 
ved enhver Almue SÉole paa Landet. 7 Mk. 8 6. i Mat. 
og 9 Mk. indbunden. 

Skolelerer og Dannebrogemand Nielſens Reg⸗ 
nebog eller Materialier til Tavleregning for Ungdoms 
men tilligemed over 2400 Opgaver og Regningsſtykker 
i alle daglig forekommende Regningstilfelde, og hvorved 
Læreren i Overfløbighed forfynes med Opgaver for 
Bornene. De ere beregnede i den nu brugelige Penges 
fort nemlig Rigsbankpenge Navne Vordie, Sølv Værs 
die, vrede Sølv og udenlaadffe Pengeſorter efter deres 
nuværende Forhold. Der findes og Tidens» Hegning, 
Kjederegning, Rummetsregning, med Figurer, udfør, 
lig Verel> og Handelsregning, Rentersregning, hvori'er 
taget Henfyn til Forord. om Pengeveſenet. Varepri— 
fer og Betalinger ere ſaaledes ſom de ere for Nutiden. 
Reglerne ere forte men tydelige og adſkillige forekom— 
mende ikke almindelig bekjſendte Genævnelfer ere i Ind— 
ledninger fortlarede, Det er nødvendig at Stykkerne 
ere i Rigsbankpenge, ifær der hvor udenlandſte Penges 
forter og rede Sølv forefommer og det til de Priſer de 
nu gjelde. Ved at udregne dem til Priſerne før Krigen 
og Forordningen om Pengevæfenet, i Danſt Cour., vil 
Lærlingen efter vel at have udregnet Stykket i Danſk 
Courant, nodes til after at udregne Differencen imel⸗ 
lem Priſerne dengang i Danſt Cour. og Priferne nu; 
altſag dobbelt. Den er 19 Ark ſtor med Tabeller og 
fofter 13 Mk. 8 £. 3 

Tredie Oplag af Broders mindre latinſtke 
Gramatik for Begyndere; overfat af Prof. 
Gverdruyp; paa ny udgivet med nogle Tillæg, Forans 
dringer og Forbedringer, 10 Mk. indbunden 13 Mk. 

Andet Oplag af Franſk Læfebog, indeholdende: 
le nouveau Robinson, par J. H. Campe, fevue 
et corrigé par l'abbé Grandmottet, med en forkla— 
rende danſk Overfættelfe af bet Bogen forekommende vans 



ſkeltge Ord og Talemaader, 3 Rbdl., indbunden 4 MES 
| mere. 

Andet Oplag af Dan Handels Brevbog 
eller Anviisning til at ſtrive gode danſke Handelsbreve 
tilligemed de for den ſom agter at blive Kjobmend nod⸗ 
vendige Handelskundſtkaber: ſom at føre en god Handels⸗ 
korreſpondence, de fornemſte Handelskunſtord og Hans 
delstermini, Handelsindretninger, Handelsforretninger 
og Handelstilfælde, Handelslove og Handelsvedrægter, 
Handelsformularer med hosføiede Forholdsregler efter 
de danſte Love ; om Vexler og hvad derved er at iagtttage. 
3 Rbol. indbunden 4 Mk. mere. 

Tydſk Leſebog, indholdende: Die Entdeckung 
von Amerika, ein Unterhaltungsbuch fuͤr Kinder und 
junge Leute, von J. H. Campe, I, 2, 3ter Theil, 
forſynet med danff Overfættelfe af de i Bogen forekom⸗ 
mende vanſkelige Ord og Talemaader. 4 Rbol. 

Funkes Aber og Stavebog. 

Naar Ungdommen fEal leſe rydeligen og forſtaae⸗ 
ligen, faa er det nødvendigt, at den lærer grundigt at 
ſtave førend den begynder at leſe. Vi have forffjellige 
Abcter, men i de flefte findes intet tilſtrekkeligt Forraad 
af Staveøvelfer, og Ungdommen begynder at læfe for— 
end den endnu fuldkommen fan ſtave. Flere Lærere 
have anmodet. mig at lade Abcten og Stavegøvelferne af 
Funkes Abcs og Læfebog færffilt aftrykke. Den 
indeholder et temmeligt Forraad af Stavesvelfer, begyn⸗ 
der med lette Cenftavelfer, gaaer over til to og tre 
Stavelſer, ſammenflydende, forlængede og dobbelte Vo— 
galer og fammenflydende Conſonanter. Stavelſerne uds 
gjøre for det mefte, et Ord ellev Gjenftand, der er mere 
fattelig for Børn, end to ſammenſatte Bogftaver. Naar 
Barnet fuldfommen fan leſe Stavelferne, faa kommer 
der Stykker til Ovelſe i Læsning, nemlig Gjenſtande 
af Natur⸗ og Kunftriget, ved hvis Læsning Læreren vil 
have Leilighed til at forklare og udvifle diffe Ting; ders 



efter Lærefætninger og Sententſer, figtende til tidlig at 
bibringe Ungdommen rigtige B:greber om hvad de bør 
giore og lade; Sporgsmaale til Befvarelje og Ting til 
Adſtillelſe, hvorved Læreren fæiteg iftand til at prøve 

og tillige Fjærpe deres Forſtand. Den fofter 2 Mk. 
indbunden. 

Primons tydſte Grammatik, tilligemed 
Stiilsveiſer, tydſte Greve, Danismer, vigtige og urigs 
tige Udtryk og Skrivemaader, tydſte Synonymer eller 
Oed ſom fynes at have eens Betydning, men dog ere af 
forÆjellig Betydning tilligemed Forklariug hvor de rige 
tig fan bruges. Den fofter 21 Mk., indbunden 
4 Rodir. I Mk. 

J Thonboes Læfebog og Crempelfams 
(ing til Brug i Almueſkoler agtede Forfatteren 
at tilfoie et fort Udtog af Fædrenelandets Hiftorie, men 
da Bogen vilde blevet for vidtløftig, faa opgav han dette 
Forfær. Da det er vigtig for Ungdommen af Landals 
muen at fjende noget til deres Fædvenelands Hiſtorie, faa 
har Hr. Q. A. Kofod, Overlæerer ved Kjøbenhavns 
Kathedralſtole, udarbeidet et Udtog af. Fedrenelandets 
Hiſtorie, for Landsbyſtoler, ſom vil kunne bruges ſom 
et Anhang til Thonboes Leſebog og Exempelſamling. 
Den koſter 4Mk. 8 5., indbunden 5Mk. 8. 

Andet Oplag af: Funkes Abc Staves og 
Læfebog. QDen indeholder foruden Abeten og Stave— 
ovelſerne, ſom ere trykte med ſtore Bogſtaver, Læfegs 
velſer, ſom: om Dyr, Værter, Mineralier; Menne— 
ſtets Fornodenheder, ſom Fodemidler, Kleder, Vaaning, 
Lægemidler; Sporgsmaale ſom Børnene ſtulle beſvare, 
for herved at opvæfte og fFjærpe deres Opmoerkſomhed; 
Lærefætninger og Sententfer, Ting til Sammenligning 
og AXdfillelfe; Fortællinger faavel til Morſkab, fom til 
Overtroens og Frygtens Udryddelfe hos Børn; mark—⸗ 
værdige Anekdoter om Dyr; OPOvelſer for Forſtanden, 
Skarpſindigheden og Eftertanken; Charader, Gaader 
og Ordſprog; Tabel med (fore og ſmaae Bogſtaver, 

re 



Tal og Diſtinetionstegn; 5 ME, i Materie og 6 ME, 
indbunden. 

Geographie for Begyndere efter de ſidſte 
Forandringer i Aarene 1814 og 1815 af H AA. Kos 
fod, Overlærer ved Kjøbenhavns Cathedralſtole. Man 
finder. heri Tydſtland, Frankerig, Stafien, Schweitz, 
Holland og ovrige Riger efrer den allernyeſte Inddeling 
og ſaaledes ſom er beſtuttet ved Wienerkongreſſen og 
ſenere Overeenskomſter. Bed de flefte Siæder findes 
anført det der gjør Stadet interreffant og vigtigt; 
5 Mk. i Materie og 6 Mk. indbunden. 

; Kort Udfigt over de merkeligſte Segis 
venheder i Berden, til Brug for Begyndere % 
Borgerſkoler af H. A. Kofod, Overlærer ved Kjoben— 

havns Kathedralffole… Man finder her de vigtigſte Bes 
givenheder i Hiſtorien fremſtillede i et ſimpelt og fatteligt 
Sprog og. tillige i chronologiſt Orden. Priſen er 3 
Mk. 3 6. og indbunden 4 MÉ. 8 £. 

Munthes Fedrenelands Geographie 
for de forſte Begyndere. 2Mk. 45., indbun⸗ 

Salzmanstydſte ABC-ogLaſebog, 
ellev Anviisning til paa den naturligſte 
Maade at lære Børn at læfe tydſt. — Fors 
fatteren, der har faa mange Aars Padagog -Erfaring 
for fig, figer i Fortalen: ”Den førfte Leſe Underviigs 
ning var ſikkerligen hidtil en meget ubehagelig Forrets 
ning, der faare ſnart ærgrede baade Læreren og Høre 

nene. Jeg havde felv, i hvor gjerne jeg end ſyſſelſatte 
mig med de mindfte Børn, endnu aldrig Taalmodighed 
nof til at funde befatte mig dermed. Efter nu i 17 

"Aar aldeles at have helliget mig til at undervife og ops 
drage Børn og' over beqgge Dele ſtrevet forſtjelligt, har 
jeg ved Eftertanke og gjorte Forſog fundet Midlet til af 
lette LeſeUnderviisningen og omffabe ſamme til en bes 



hagelig Syſſel bande for Børn og deres Lærere,” — 
5 MÉ, i Materie og 6 Rbmk. indbunden. 

Almindelig Contorif eller den nyefte og 7 
for nærværende Tid brugelige Mynt», 
Maals og Vagt-Forfatning i alle Lande 
og Handelsſtæeder, indeholdende Efterretning om 
Myndt⸗, Maal: og Vagtforfatningen, Verelmaaderne,. 

Ufo, Reſpectdage, de offentlige Banquer, Mefferne og 
andre $ Ydelen vedkommende Anſtalter i Landene og 
Handelsfræderne i og udenfor Europa, tilligemed Ta— 
beller over Regningsmonterne, virfelige Mynter, Verels 
pladfenes Dari i Guld og Sølv, Lengdemaalene, Miles 
ellev Veimaalene, Land: og Markmaalene, Ovadrat og 
Cubikmaalene, Satnmenligning af Vegterne. Den er 
33 Ark ſtor i 4to og faaes for 17 Rbdl. indbunden 

3 Rdl. mere. ; 

Fra Preffen er udkommen Tredie Oplag af: Læs , 
rebog i Geografien for Begyndere, af 
H. A. Kofod, Overlærer ved Kjøbenhavns Kathedrals 
ſkole. Landene findes her efter de nyeſte Inddelinger og 
Overeenskomſter. De vigtigfte Ting paa ethvert Sted 
findes altid hosfoiet for at bidrage til desbedre at bes 
holde det i Hukommelſen. Den koſter i Materie 16 Mk. 
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